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O pasado 23 de maio de 2016 reuniuse na Aula Magna do IES Arcebispo Xelmírez I de 

Santiago de Compostela o xurado da 4ª edición do Certame de Banda Deseñada AX1, 

constituído polas persoas que a seguir se citan: 

 D. Paulo Porta Martínez, profesor de debuxo do IES A. Xelmírez I, 

 Dna. María López Sández, doutora en teoría da Literatura e Literatura Comparada 

pola USC, profesora de ensino secundario no IES Xulián Magariños e profesora asociada 

de Didáctica da Lingua e a Literatura na Facultade de Ciencias da Eduación da USC, así 

como escritora galardoada en diversas ocasións, destacando o seu ensaio Paisaxe e 

nación: a creación discursiva do territorio. 

 D. Antón Seijas Cruz, prolífico autor e ilustrador galego, que extende a súa 

profesión como debuxante, aquí e no estranxeiro, a revistas, xornais, páxinas web, 

cubertas de libros e ilustracións para literatura infantil e xuvenil; colabora tamén co mundo 

da música, ilustrando cubertas de discos, libretos, etc. para distintos grupos e casas 

discográficas. É autor de varias obras de banda deseñada e da novela gráfica Cartas de 

Inverno. 

 Dna. María Cuquejo, en representación da Secretaría Xeral de Política lingüística. 

 

Exerce de secretaria Dna. Sagrario Torrado, profesora do centro e coordinadora do EDL, 

con voz e sen voto. 

 

 Tralas pertinentes deliberacións, o xurado decide por unanimidade o seguinte: 

 Categoría de 12 a 16 anos: 

1. Conceder o primeiro premio, dotado con 500 €, a Diario dun debuxante. O xurado 

xustifica a súa decisión baseándose na precisión gráfica, na minuciosidade dos detalles 

en cada unha das viñetas, con referencias continuas ao mundo do cómic e a animación 

en discretos segundos planos, e na capacidade de encadrar no formato dun cómic 

extensos textos descritivos, que cun emprego virtuoso, detallista e perfectivo do debuxo, 

transmiten unha orixinal historia que atrapa ao lector. Destaca o xurado tamén a limpeza e 

acabado da obra, que presenta unha estrutura narrativa sólida, e o emprego dos recursos 



propios do xénero, que asombrou a cada un e cada unha dos reunidos, e que engade 

robustez ao conxunto da historia. 

Aberta a plica, o nome do gañador é Ismael López Arias, alumno do IES Universidade 

Laboral de Ourense. 

2. Premiar en segundo lugar a obra Ánsel e Greta. O xurado fundamenta este 2º 

premio, dotado con 200 €, na calidade estética da ilustración e o equilibrio entre a imaxe e 

a palabra dunha obra que rompe coa idea estereotipada do conto tradicional recompilado 

polos irmáns Jacob e Wilhelm Grimm. O autor ou autora non só lle cambia o formato ao 

conto clásico, se non que o reescribe partindo dunha idea moi interesante, debuxando 

ademais un final curioso e orixinal. Destacan os xurados o coidado da lingua, a 

arquitectura narrativa ben trabada, e, dentro da ilustración propiamente dita, o xogo de 

luces e sombras e a introdución medida e ben calculada do lapis vermello, que imprime 

carácter e achega tensión narrativa. 

Aberta a plica, o nome da gañadora é Mónica Pérez Martínez, do IES A Xunqueira I de 

Pontevedra. 

 

Os membros do xurado amósanse unánimes á hora de loar a cantidade de obras de gran 

calidade presentadas a esta IV edición do concurso na categoría que acabamos que 

premiar, e lamentaron moito non poder galardoar tamén obras como Entre-Lobos e 

XenteTriste, dunha calidade tamén certamente extraordinaria. 

 

 Categoría de 16 anos en diante: 

1. Outorgar o primeiro premio desta categoría, dotado con 500 €, ao traballo 

Introversión. Os xurados decidiron premiar esta obra porque o/a autor/a, cun uso 

intelixente e sensible da cor e do debuxo, misturados cun moi acaído emprego dos 

silencios como ferramenta narrativa, nos presenta a historia dunha moza introvertida, que 

encontra máis pracer nos libros e a natureza que nas enfastiadas relacións cos seus 

iguais. Gustou especialmente o final insospeitado da obra, un que non busca a corrección 

nin a urbanidade, se non que se reafirma na propia personalidade e se refuxia no silencio 

fronte ás agresións dunha vida en sociedade que reclama de nós, ou así parece 

consideralo o personaxe do cómic, que encaixemos, aínda que sexa poñendo a máscara 

do que non somos. 

Aberta a plica, o nome da gañadora é Sheila Couto Mouriño do IES A Xunqueira I de 

Pontevedra. 

2. Conceder o segundo premio, dotado con 200 €, a Ecce Homo, unha obra que 



reflicte unha madureza máis atrevida, menos clásica, que inclinou o parecer do xurado no 

seu favor por tratarse dun texto que non é previsible nin ben pensante, se non que vira 

inopinadamente, dando un xiro transgresor que resulta fresco e atractivo. Ecce Homo 

presenta un emprego moi interesante da cor, esencialmente brancos e negros, coa 

incursión simbólica do dourado e o rosa fucsia nas escenas finais; todo sobre un viñetado 

aparentemente desordenado e uns debuxos que aparentan estar bosquexados sobre o 

papel. Valorouse positivamente o feito de presentar un relato postmoderno que xoga a 

desmitificar figuras filosóficas e identificalas con Deus, e tamén o atrevemento do autor ou 

autora, pois, pensa o noso xurado, o arte é precisamente o ámbito no que cómpre ser 

atrevido e discordante. 

Aberta a plica, o nome do gañador é  José Ignacio Millán González, do IES A Xunqueira 

I. 

 

Tamén nesta categoría se advirte un incremento notable na calidade das obras con 

respecto de edicións pasadas, e o xurado, aínda reafirmándose no seu criterio considerou 

tamén dignas de mención obras como Evolución ou Esencia. 

 

Asinan esta acta de resolución da IV edición do Certame de Banda Deseñada AX1 

 

Paulo Porta Martínez 
 
 
 
 

Maria López Sández 

María Cuquejo Enríquez 
 
 
 
 

Antón Seijas Cruz 

Sagrario Torrado Blanco 
 
 
 
 

 

 

En Santiago de Compostela, a 23 de maio de 2016. 


