
IV PREMIO ENSAIO SUBVERSIVO                                               COLECTIVO XELMÍREZ 

   “GUILLERMO DOMÍNGUEZ”                                    
 

       Reunidos en Santiago de Compostela, no IES Xelmírez I, a martes, día 31 de maio de 2016, o 

xurado do IV Certame de Ensaio Subversivo “Guillermo Domínguez”, composto polos membros 

que se relacionan: 

 

-Presidente: Dª María Cuquejo Enríquez, en representación da Secretaría de Política Lingüística 

-Vogais: 

       Dº. Rafael Varela Nogueiras, profesor de Filosofía do IES Antonio Fraguas de Santiago de 

Compostela, 

      Dº. Juan Carlos Fernández Naveiro, profesor de Filosofía do IES Lucus Augusti de Lugo, 

      Dº. Antón Baamonde García, profesor de Filosofía do IES A. Xelmírez I de Santiago de 

Compostela,     

-Secretaria (sen voto):  Berta Mata Hermida, profesora de Filosofía do IES Xelmírez I e secretaria 

do Colectivo Xelmírez. 

       resolve fallar esta edición do certame tal como se recolle  a continuación e atendendo aos 

criterios que se expoñen: 

 

     -Primeiro Premio, dotado con 500 euros, a IRIA TARRÍO PAZOS, do IES Gonzalo Torrente 

Ballester de Pontevedra, polo seu ensaio “Teoría do arquitecto e a ruína”, presentado co 

pseudónimo Aliza Portela . 

       O xurado desexa motivar a súa decisión en base á grande calidade observada neste traballo 

segundo aspectos formais, de contido e da madurez amosada, así como na corrección no manexo da 

lingua galega. Neste sentido quere salientar o alto nivel de reflexión, coherencia e elaboración 

formal do ensaio, e a súa solidez argumentativa que se presenta nunha estrutura perfectamente 

ensamblada, mesturado todo cunha frescura e orixinalidade que transpira, sen dúbida, grande 

autenticidade. Como aspectos materiais, desexa pór en destaque a elección dun tema recorrente que 

é, sen embargo, tratado cun recendo intimista no que obvia lugares comúns e manidos. Subversiva é 

a súa proposta dunha ontoloxía do amor cínico, que descansa na constatación da precariedade da 

existencia e dun baleiro dos que só o amor pode ser asideiro, imbricando así a evidencia dunha 

imposibilidade e a esperanza consubstancial á condición humana. Na súa forma, sen estridencias, 

sen edulcorantes, a autora é hábil no dominio da linguaxe, ofrecendo un texto arriscado, nu e 

impecable, cunhas metáforas potentes e sedutoras. Destreza técnica e elementos artísticos son 

combinados maxistralmente. 

 

     -Segundo Premio, dotado con 200 euros, a GABRIEL SOLLA FERRADANES, do IES Illa de 

Tambo de Marín, polo seu ensaio “Folla de xeo”, presentado co pseudónimo Li Tsung-Ping. 

       Os membros do xurado motivan tal decisión atendendo a erudición e múltiples referencias 

bibliográficas que o autor manexa, acadando un resultado persoal a partir delas. Amosando forza e 

xenio consegue impactar cun estilo propio e coa combinación de distintas fontes culturais 

(televisión, filosofía, poesía, narrativa, historia) e epocais. Sublíñase o plurilingüísmo do que fai 

gala, chegando a manexar linguas vivas e mortas, e a maxistral interrelación que presenta entre 

Oriente e Occidente.  

 

O xurado do IV Premio “Guillermo Domínguez” quere, para concluír, chamar a atención sobre as 

grandes diferenzas que existen entre os dous traballos gañadores, tanto na temática como na forma 

expositiva, de tal xeito que podería dicirse que se atopan en polos confrontados. Isto non fai senón 

confirmar, unha vez máis, o carácter non canónico deste certame.  

       

 A entrega dos galardóns celebrarase o martes, día 14 de xuño de 2016, ás 18:30 horas na 

Biblioteca Escolar do IES Xelmírez I de Santiago de Compostela, facéndose extensiva a invitación 



ao acto a todos os participantes no certame.                                   

                           En Santiago de Compostela, a 31 de maio de 2016 


