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IO
OBRADOIRO
DE CREACIÓN TÉXTIL

“io” é o proxecto de io morales sánchez, un obra-
doiro téxtil especializado nas técnicas do tricó, o 
croché e o bordado a man.

o proxecto baséase nos fundamentos da artesa-
nía: feitura a man ligada á cultura propia, con ma-
teriais locais de calidade, sustentábeis e respetuo-
sos co medio ambiente e que ao mesmo tempo 
busca dignificar,  preservar e visibilizar o  traballo 
téxtil como parte da etnoloxía cultural galega.

“A vestimenta é unha forma de cultura, quizais un dos 
primeiros trazos que personalizan e
definen un conxunto humano. A roupa constitúe a máis 
ostensible traza da paisanaxe. Por iso
é esta unha das facianas da identidade que máis axiña 
chama a atención do foráneo.”
Xavier Catro. Historia da vida cotiá en Galicia. 2007.

fotografía de Ruth Matilda Anderson da súa viaxe 
á Galiza. 
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conxunto “espigas” DESEÑO DE MODA
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colección “espigas”

conxunto de tricó
algodón, alpaca & seda. 
chaqueta, gorro e gola

feito a man

~

a colección “espigas” está 
inspirada na tradición 

feminina do traballo feito 
na casa e o traballo da 

terra.  o debuxo formando 
espigas tamén lembra ao 
propio deseño dos puntos 

do tricó. 

DESEÑO DE MODA
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xersei  “egeria”

xersei de tricó
la merina artesá de extre-

madura.
cores naturais propias da 

ovella.
feito a man

~

o nome do xersei é unha 
homenaxe a egeria, naci-
da na gallaecia no século 

IV e considerada unha 
das primeiras mulleres 

peregrinas á terra santa e 
tamén a primeira escrito-

ra en lingua latina.

DESEÑO DE  MODA



8

xersei “egéria” DESEÑO DE MODA
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conxunto  “esbedro”

xersie & saia
100% algodón GOTS

feito a man

deseño inspirado no 
veran e nos froitos dos esbedros.  

DESEÑO DE MODA
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conxunto “esvedro” DESEÑO DE MODA
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caneleiras tradicionais

caneleiras con deseño 
de espiña peixe. 

40% baby alpaca - 60% 
la merina.

feito a man

~
deseño inspirado no 

padrón de caneleiras e 
carpíns tradicionais. 

DESEÑO DE MODA
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xersei “dorna”

xersei inspirado na tradición mariñeira galega. a dorna 
é un tipo de embarcación propio das rías baixas que 

pode ter orixe viquinga dadas as súas similitudes coas 
embarcacións nórdicas

DESEÑO DE MODA

xersei de tricó
la merina artesá 

de león.
feito a man



13

colección “tatami” DESEÑO DE  MODA

chaqueta
gorro

golo & mitóns.
la merina artesá 

extremeña en cor natu-
ral. 

botóns de madrepéro-
la procedentes dunha  

antiga merceria. 
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colección “tatami” DESEÑO DE  MODA

colección inspirada na natureza e na simplicidade.
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xersei “ magnolia” DESEÑO DE  MODA

 xersei “oversize” 
 de tricó
la merina

feito a man
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xersei “magnolia” DESEÑO DE  MODA
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xersei “catarina” DESEÑO DE  MODA

xersei de tricó
la islandesa 
feito a man
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xersei “portomarínico” DESEÑO DE MODA

xersei inspirado na louza 
deseñada por isaac diaz par-

do co mesmo nome. 

~

la merina artesá 
de león en cor 

natural.
feito a man
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xersei “portomarínico” DESEÑO DE  MODA
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broche “rompente”

broche bordado a man
en

base de feltro 
&

con fechadura de prata 
de lei. 

ACCESORIOS

“Fomos ficando sós /
o Mar o barco e mais nós 
[...]”
SÓS.Manuel Antonio (1993)
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colección “cor” ACCESORIOS

broches & brincos 
bordados a man en fel-
tro e con feche de prata 

de lei. 

~
deseño inspirado na na-
tureza e nas carballeiras 
que aínda se conservan 
na galiza e que forman 
parte do seu patrimonio 

e identitade. 

o nome da colección vén tamén da expresión galega “saber de cor”, que significa 
saber de memoria.
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colección “chícharo”

broches & brincos
realizados na técnica do 
bordado & do croché en 

3D.

algodón & fechadura de 
prata de lei.  

ACCESORIOS

deseño inspirado na be-
leza dos obxectos cotiáns 

do fogar.
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máscaras “amoeiro” ACCESORIOS

máscaras reutilizábeis 
bordadas a man en algo-

dón ecolóxico 
con certificado GOTS.
(inclúe dous filtros con 

tecido de TNT 
homologado que acepta 

até 25 lavados)

deseño inspirado na imaxe 
cabalar do friso castrexo 

que 
se encontra na capela do 
formigueiro en amoeiro 

(ourense).

~
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máscaras “amoeiro” ACCESORIOS

relevo castrexo do formigueiro I. mile-
nio a.c.
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“non teñas na túa casa nada que non 
penses que é útil ou fermoso”

william morris


