
[Tirado de Generación Hip-Hop. De la guerra de pandillas 
y el grafiti al gangsta rap. Buenos Aires: Caja Negra, 2014. 
Pp. 157-211]

Logo de que TAKI 183 cobrase fama polo artigo publicado 
no New York Times en 1971, o graffiti púxose de moda. 
“Cada ano, cando volvían empezar as clases, comezaba 
unha nova tempada de graffitis”, afirmou IZ THE WIZ.

Para Hugo Martinez, o estudante de socioloxía e defen-
sor das bandas xuvenís que en 1972 organizou a primeira 
asociación do graffiti, United Graffiti Artists, “a escritura 
de graffitis é unha maneira de gañar status nunha socie-
dade onde posuír unha propiedade equivale a posuír unha 
identidade”. O nome propio pasou a ser un capital, e un 
aumentaba o seu valor estampándoo nalgúns nichos ou 
recorrendo á produción en masa. Era a lóxica da coloniza-
ción inversa, un virus que se expandía debido aos esforzos 
de persoas cuxos rostros eran un misterio e que, como as 
ratas e as cascudas, coñecían ata o último recuncho da 
urbe. “Un comezaba na rúa onde vivía e logo pintaba os 
autobuses. Primeiro conquistábase a propia veciñanza, 
logo a liña de metro que un máis usaba, logo o distrito e fi-
nalmente toda a cidade”, dixo Luke “SPAR ONE” Felisberto.

GRAFFITI E GUERRAS DE ESTILO

JEFF CHANG
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Guerras de estilo

(Style Wars, Tony Silver, 
EUA, 1983, 69’, VOSG)
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O que se procuraba era a fama. Para esta xeración invi-
sible, a fama mesma era unha riqueza, unha maneira de 
converter unha desvantaxe nun aspecto positivo. Un podía 
colgarse dunha das paredes dun edificio ou treparse ás 
vigas de aceiro dunha estación de metro elevada para 
poñer a súa firma nun lugar que fixese que os empregados 
de limpeza berrasen de frustración e que o resto de escri-
tores de graffiti morresen da envexa. Así mesmo, se tiña o 
coraxe e a inventiva suficientes, podía tentar deixar a súa 
firma nas superficies máis visibles e perigosas, como o fixo 
STONEY, unha influínte grafiteira que en 1972 pintou o seu 
nome na Estatua da Liberdade. Fose onde un fose, debía 
estampar a súa firma, o seu tag1. Dentro dos vagóns, os 
grafiteiros estaban sempre á espreita de superficies novas, 
como se o espazo mesmo constituíse un territorio do que 
un podía facerse dono esgrimindo aerosois ou marcadores 
indelebles. A xente que viaxaba no transporte público vía 
nesas firmas unha invasión ao seu anonimato cotián.

Aínda así, só uns poucos tags, como os de STAY HIGH 149 
— co seu debuxo dun santo fumando marihuana —, che-
gaban a causar unha impresión o suficientemente forte 
como para non perderse entre a monotonía dos avisos pu-
blicitarios circundantes. As “obras” ou pieces2, en cambio, 
eran demostracións persoais de luz, liña e cor, carteis de 
neon que promovían a personalidade do autor. E cando os 
escritores comezaron a engadirlles algo de estilo, foi como 
se comezasen a imprimir billetes dun millón de dólares. Ao 
pouco tempo, eran centos os rapaces que trepaban reixas 
con arame de púas, saltaban raís electrificados e fuxían da 
policía soamente para poder pintar os vagóns nas praias 
de manobras ou os trens fóra de servizo, con deseños 
cada vez máis detallados e un estilo máis salvaxe.

O mundo underground do graffiti era elitista e pechado. 
Pero tamén foi o primeiro movemento [da cultura hip-hop] 
en transcender o círculo das sete millas [espazo de desen-
volvemento do hip-hop: un radio dese tamaño con centro 
no Crotonoa Park do Bronx]. De aí en diante, a evolución 
do graffiti anticiparíase a miúdo ás innovacións dos de-
mais movementos.

[...]

A elite do mundo da arte non tardou en chamar á porta. 
O grafiti, antes sumido no misterio, rexido por códigos 
que só manexaban os iniciados e sinalado pola ameaza 
constante da violencia, converteuse subitamente nunha 
performance pública para o consumo da alta sociedade. O 
temporal e fugaz estaba tratando de volverse permanente.

1 Os tags son o tipo de graffiti máis básico e difundido, que consiste nunha simple firma ou 
logotipo persoal estampado con aerosol ou marcador. 

2 As pieces (literalmente, “pezas”, derivación ou aférese de “masterpiece”, obra mestra) son os 
graffitis máis elaborados, os cales poden incluír múltiples cores, pinturas, figuras, frases e todo 
tipo de contidos.
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O graffiti amagara con ingresar ao mainstream en 1973, 
cando Hugo Martinez conseguiu a United Graffiti Artists 
(o seu sindicato de grafiteiros de elite) un traballo por en-
cargo de Twyla Tharp e unha exhibición na Razor Gallery 
no centro. En consecuencia, United Graffiti Artists recibiu 
unha avalancha de publicidade, artigo de Newsweek in-
cluído, e ata chegou a vender algúns lenzos por prezos 
que alcanzaron os 2.500 dólares. Non obstante, en 1975 o 
sindicato disolvérase debido á falta de patrocinadores e a 
conflitos internos. Outros intentos grupais parecidos, co 
obxectivo de pechar a fenda entre o mundo do graffiti e o 
da arte, como NOGA, de Jack Pelzinger, e Soul Artists, de 
ALI, tamén acabaron desaparecendo.

A comezos da década dos 80, o modernismo volvera. O 
minimalismo e o conceptualismo, pola súa parte, volvé-
ranse fríos, distantes, cerebrais, débiles. O mundo da arte 
cría estar listo para algo auténtico, apaixonado, inocente 
e incandescente. Quería volver sentir emocións profun-
das. Logo dunha era de escurantismo autorreferencial e 
aséptico, buscaba un novo influxo revitalizador de imaxes, 
cheiros e sabores provenientes do mundo real.

Os habitantes do Upper Manhattan e os europeos que 
apoiaran o estalido do pop art durante os anos sesenta 
agora apurábanse a mercar calquera cousa que se lles 
vendese como “graffiti”. Jean-Michel Basquiat — que nun-
ca pintara trens — pasou da indixencia á fama artística a 
nivel internacional; recibía ata dez mil dólares por cadro. 
Os adolescentes acostumados aos “bombardeos”3 descu-
briron que podían faltar ao colexio e cobrar douscentos 
dólares por un cadro pintado rapidamente mentres se di-
rixían ás praias de manobras.

Moitas das pinturas non eran máis que tags, só que re-
vestidos da impunidade e desbordante impertinencia 
que supuña poñerlles un carteliño de venda. E se ben os 
coleccionistas non escatimaban expresións de asombro 
e admiración diante das obras, o certo é que os marchan-
tes insistían aos grafiteiros para que lles subministrasen 
traballos de maior complexidade e que incluísen algún 
tipo de declaración. Houbo algúns que o fixeron. Diante 
da mirada atenta de xornalistas e representantes de dife-
rentes medios, ZEPHYR pintou unha bandeira despregada 
dos Estados Unidos e logo superpúxolle unha “Z” enorme, 
en wildstyle4, desafiando aos críticos a aceptar esta nova 
visión do “American Graffiti”.

PINK, a máis nova das grafiteiras das galerías, expuxo 
unha visión feminista da guerra, a represión psicolóxica e 
o traballo sexual. CRASH afianzou o vínculo entre o pop e 
o graffiti, sampleando a Lichtenstein, Warhol e Rauschen-
berg. Lee Quiñones avanzou cara un realismo social inten-
so, abandonando as palabras e os debuxos caricaturescos 
e plasmando, no seu lugar, escenas desoladoras, como o 
ionqui solitario e desesperado que se drogaba entre a Es-
tatua da Liberdade e unha bandeira dos Estados Unidos en 
“Society’s Child”.

[...]

Os máis cínicos xulgaron que a aceptación que amosaba 
o mundo da arte cara o graffiti representaba unha deplo-
rable manifestación de culpa por parte da comunidade 
progresista branca, unha grotesca maneira de xogar co 
Outro reprimido. Aínda así, os artistas non perdían as es-
peranzas. Segundo observou ZEPHYR, “pode que a xente 
diga que o graffiti queda fóra de lugar nunha galería. Pero 

3 Breves saídas, xeralmente á noite ou madrugada, durante as cales un ou máis escritores 
plasman os seus graffitis na maior cantidade posible de superficies nunha área determinada.

4 O wildstyle é unha forma complexa e intricada de graffiti, na que letras, formas, frechas ou 
curvas se mesturan en diferentes capas, facéndoo complicado de ler e de reproducir, polo que o 
desenvolvemento dun estilo propio neste campo se utiliza como forma de gañar status por parte 
de grafiteiras e grafiteiros.

paréceme perfecto que quede fóra de lugar. Infiltrarse 
nesa clase de sitios é precisamente o que se supón que 
ten que facer o graffiti”.

[...]

O futuro do hip-hop seguía sendo incerto. Podía transfor-
marse nunha arte folclórica, unha expresión cultural cuxa 
autenticidade había que protexer e conservar, ou podía 
rematar converténdose nun levantamento xuvenil, unha 
protesta contra a invisibilidade dunha xeración que só 
quería que o mundo deixase de ignorala.

A primeira opción ofrecía unha pulcra transición cara os 
museos de arte folclórico e as institucións culturais, que 
serían quen de nutrir o hip-hop dentro do seu universo 
reducido e seguro. A segunda opción, en cambio, supuña 
percorrer un camiño arduo e tortuoso, que podería ofrecer 
relevancia cultural, económica e social, pero tamén aca-
bar en manipulación, represión e censura. Os defensores 
do hip-hop no centro, sobre todo os máis vellos, compren-
dían a situación. Por iso trataban de cultivar a autentici-
dade do movemento en lugar de explotalo e custáballes 
decidir se debían protexelo ou difundilo.

[...]

Cando o hip-hop finalmente chegou ao mainstream dous 
anos mías tarde, esta nova demanda mundial tomou por 
sorpresa a [Henry] Chalfant, [Sally] Banes e [Martha] Coo-
per5. “O graffiti converteuse nun fenómeno internacional 
enorme e eu non estaba listo para algo así. Nunca pensei 
que sucedería”, recoñeceu Chalfant. En menos dun ano 
e medio, Banes e Cooper tiveron que modificar por com-
pleto os seus proxectos sobre o b-boying e a maneira na 
que explicarían “como ese baile cambiara drasticamente 
e pasado de ser unha expresión artística folclórica á forma 
de entretemento máis popular da vida nocturna de Nova 
York [...], espertando un interese mundial no estilo do hip-
hop”. No libro que propoñían escribir, prometeron afondar 
nas razóns polas cales o graffiti, o rap e o b-boying “non 
son tomados en serio debido ás grandes diferenzas que 
presentan con respecto á alta cultura euro-americana que 
o noso sistema educativo impón como ‘correcta’”. Pero as 
cartas de rexeitamento seguían acumulándose. Chalfant, 
Banes e Cooper aínda non lograban presentar estes move-
mentos xuvenís coa mesma pureza que os marabillara ao 
entrar en contacto con eles por primeira vez.

Chalfant e Cooper, cada un pola súa conta, percorreran 
librerías en busca de textos acerca do graffiti, sen o menor 
éxito. Cando comezaron a traballar xuntos, as únicas res-
postas que recibiron das editoriais neoiorquinas, durante 
dous anos, foron negativas. Os editores usualmente ale-
gaban que The Faith of Graffiti, o libro que Norman Mailer 
publicara ao respecto en 1974, xa contiña a información 
definitiva sobre o tema. “A outra razón, en realidade, é que 
tiñan medo, temían quedar mal parados”, dixo Chalfant.

Foi Thames and Hudson, unha editorial con sede en Lon-
dres, a que en 1984 finalmente aceptou e publicou o seu 
libro, Subway Art. Esta obra presentou a enerxía do Writer’s 
Bench [punto de reunión dos grafiteiros no metro] e o 
estudo de Chalfant ao resto do mundo, e converteuse nun 
texto canónico sobre o estilo, unha guía de estudo para 
a terceira xeración de aerosolistas, que agora abarcaba 
todos os recunchos do planeta. Subway Art acabaría ven-
dendo máis de douscentos mil exemplares.

Grazas ao apoio da televisión pública dos Estados Unidos 
e Gran Bretaña, subsidios do goberno e fundacións ar-

5 O fotógrafo e cineasta Chalfant (co-produtor de Style Wars), a historiadora e xornalista Ba-
nes e a fotógrafa Cooper foron algunnhas das principais figuras en estudar e promover a cultura 
hip-hop nos seus inicios.
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tísticas, e incluso o respaldo de [o sociólogo experto en 
cuestións raciais] Nathan Glazer — aínda que sen recibir 
un centavo do National Endowment for the Humanities, 
dirixido por [o futuro Secretario de Educación da Adminis-
tración Reagan] William Bennett —, Chalfant e o documen-
talista Tony Silver crearon Style Wars, unha película sobre 
o hip-hop que se converteu nun clásico. Rodada entre 1981 
e 1983, o filme capturou o movemento xuvenil nun dos 
seus momentos máis altos, cando estaba a piques de con-
verterse na cultura de toda unha xeración a nivel mundial.

O proxecto comezara como unha curta sobre o b-boying; 
pero cando a Chalfant e Silver se lles acabaron os cartos, 
os membros da Rock Steady Crew volvéronse famosos no 
centro e xa non puideron contar coa súa participación. De 
aí que, despois de oír como Kathy Chalfant describía os 
problemas que o seu irmán estaba atravesando cos seus 
amigos grafiteiros — “era unha aria”, diría el máis tarde 
—, Silver decidiu centrar a película no graffiti como mo-
vemento. Estaba convencido de que se trataba dun tema 
perfecto para unha sorte de ópera wagneriana: unha for-
ma de arte de rúa estaba lista para converterse nun xénero 
artístico lexítimo, pero os seus cultivadores primeiro terían 
que vencer ao alcalde Koch, a Richard Ravitch — xefe da 
Metropolitan Transportation Authority — e a un furioso 
escritor chamado CAP ONE. Style Wars segue sendo unha 
das películas máis importantes e exitosas sobre o hip-hop 
e o documental máis influínte filmado acerca do graffiti e 
o b-boying.

Todos eses proxectos agora parecen evocar unha época 
de inocencia apolínea. Non obstante, daquela, os realiza-
dores sentían que, no que a ideoloxía se refire, metéranse 
na boca do lobo. A película foi moi ben recibida ao emi-
tirse polos sinais de PBS ao longo e ancho do país, sobre 
todo na Costa Oeste, en lugares como Seattle e a Área da 
Baía de San Francisco. Porén, en Nova York, o documental 
só se puido ver unha vez polo sinal local da canle. Non 
houbo repeticións. Os neoiorquinos consideraron que re-
tratar de maneira tan positiva aos artistas do graffiti era un 
acto irresponsable.

Cando Silver e Chalfant comezaron a amosar Style Wars 
en todo o país para medir a reacción do público, moitas 
persoas da súa mesma idade opinaron que filmar ese do-
cumental fora unha imprudencia. Incluso se molestaron 
algúns progresistas que mantiñan intactos os seus valores 
hippies. Segundo sinalou Chalfant, “cada vez que Tony 
ou eu asistimos a unha proxección da película, fannos os 
mesmos cuestionamentos: por un lado, os cidadáns in-
dignados incrépannos por fomentar o vandalismo a gran 
escala, e polo outro, os puristas pregúntannos se non nos 
arrepentimos de ter formado parte dun proceso que des-
truíu a cultura folclórica urbana”.
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ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

OUT 
2019

29 DE SETEMBRO
No teatro Principal:  Euloxio Ruibal e 

o Equipo Lupa
En colaboración con  Curtocircuito

Holocausto 
(Euloxio R. Ruibal, Galiza, 1972, VO)

O Corpiño  
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

Peliqueiros 
(Equipo Lupa, Galiza, 1973, VO)

Rapa das Bestas 
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

O edificio Castromil 
(Equipo Lupa, Galiza, 1975, VO)

9 DE OUTUBRO 
Muro muros

(Mur Murs, Agnès Varda, 
Francia / EUA, 1981, 82’, VOSG)

16 DE OUTUBRO 
Guerras de estilo

(Style Wars, Tony Silver, 
EUA, 1983, 69’, VOSG)

23 DE OUTUBRO 
Sur

(Sur, Fernando E. Solanas, 
Arxentina / Francia, 1988, 127’, VO)

30 DE OUTUBRO 
Juan, como se nada

tivera sucedido
(Juan, como si nada hubiera 
sucedido, Carlos Echeverría, 

Arxentina / República Federal 
Alemá, 1987, 163’, VO)


