
 

 
 IES ARCEBISPO XELMÍREZ I

 
VII CERTAME DE BANDA DESEÑADA 

AX 1 

 

  

O pasado martes, 11 de xuño de 2019 no IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de 

Compostela decidiuse o fallo da 7ª edición do Certame de Banda Deseñada AX1, cuxo 

xurado estaba constituído polas persoas que a seguir se citan: 

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

• Dna. Eva Mejuto doutora en Xornalismo pola Universidade de Santiago de 

Compostela, e especialista en literatura infantil e xuvenil. 

• D. Xulio Carballo, licenciado en Literatura Galega pola Universidade de A Coruña, e 

en Teoría da Literatura pola U. de Salamanca, e doutorado na Universidade de A  Coruña 

en 2015 cunha tese sobre a banda deseñada galega. 

• D. Armando Requeixo Cuba, ensaísta e tradutor, membro da Asociación de 

Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Española de Críticos Literarios e o 

Centro PEN Galicia, 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. 

 

 Tras as pertinentes deliberacións, o xurado decide o seguinte: 

• Categoría de 12 a 15 anos: 

1. Premiar en segundo lugar a obra Xemelgos. O xurado fundamenta este 2º premio, 

dotado con 200 €, tanto nos aspectos formais como na mensaxe que se transmite. Na 

obra está ben traballada, cun uso da cor importante, a linguaxe da banda deseñada e a 

composición da trama. Comunica eficaz e sinxelamente unha historia aparentemente 

inxenua. A obra Xemelgos trata tamén, como se requería nas bases do certame, a 

temática do acoso e úneo nas viñetas finais co tema do Camiño de Santiago. 

Aberta a plica, o nome do gañador é Ignacio Uribarri González, do Colexio Manuel 

Peleterio de Santiago de Compostela. 

2. Conceder o primeiro premio, dotado con 500 €, a Dende o meu cuarto. Ao xurado 

gustoulle especialmente a madureza que amosa o/a creador/a coa obra. O debuxo está 

ben traballado e o deseño de páxina, con retícula clásica, é claro e uniforme. A lectura 



 

resulta doada, aínda que o/a autor/a xoga a confundir ao/á lector/a, circunstancia que, 

curiosamente, axuda a comprender mellor o estado de ánimo da protagonista da historia. 

O debuxo en si é limpo e reflicte coñecemento e dominio do xénero da BD, pois emprega 

todo tipo de ángulos e planos, e presenta unha linguaxe plástica sofisticada e madura. 

A temática elixida foi a do ciberacoso. 

Aberta a plica, o nome do gañador é Marco Tripiana González, alumno do IES Dionisio 

Gamallo de Ribadeo. 

 

Os membros do xurado lamentaron non poder galardoar tamén a obra Os ocos do 

camiño, á que lle conceden unha mención de honra. 

 

• Categoría de 16 anos en diante: 

1. Conceder o segundo premio, dotado con 200 €, a Todos temos demos, un 

traballo que amosa o dominio sobre a linguaxe da BD do autor ou autora, combinando 

distintos tipos de viñetas e sacando partido a todos os factores: emprega onomatopeas, 

sáese dos planos, experimenta co viñetado, coas transicións e a secuencialidade. 

A historia, cuxa temática é o acoso escolar, presenta personaxes fóra dos estereotipos, e 

tamén o tema se nos debuxa desde un punto de vista distinto; cargado de simbolismo, o 

cómic representa o punto de vista do acosado, pero non dun xeito victimista, senón 

positivo, afondando no lado máis sensible de esta problemática dun xeito combativo. 

Aberta a plica, o nome da gañadora é Adriana López Bazarra, do IES A Xunqueira I de 

Pontevedra. 

2. Outorgar o primeiro premio de esta categoría, dotado con 500 €, a As perlas do 

camiño, un traballo cunha calidade artística importante. O autor ou autora demostra un 

dominio da acuarela moi loable, tanto na representación de paisaxes como na de 

personaxes, empregando a temperatura da cor, a gama cromática, como recurso 

narrativo. É, ademais, un traballo xeneroso, que nos regala viñetas realmente potentes e 

elaboradas con gran precisión. O xurado valora positivamente o feito de que sexa unha 

proposta certamente orixinal dentro do xénero da BD, que adoita preferir os trazos 

simples e as liñas e valorar en menor grado o virtuosismo artístico. 

A historia narrada resulta amable, aínda sendo unha historia de aventuras e reivindicativa. 

Pinta un universo máxico e faino xirar ao son do Camiño e da cidade de Santiago. 

Aberta a plica, o nome da gañadora é Cristina Gancedo Prieto do IES Lucus Augusti de 

Lugo. 

 



 

O xurado é unánime ao afirmar que en esta categoría se advirte unha calidade nas obras 

presentadas moi notable e superior á de edicións anteriores, e considera que a obra 

Fotosensible, pola súa orixinalidade e dominio da técnica, merece un accesit. Tamén 

desexa nomear os traballos Choiva de Cores, Todo sinala a Lauderdale ou Circo 

Morriña. 

 

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

 

Paulo Porta Martínez 
 
 

Eva Mejuto 

Armando Requeixo Cuba 
 
 

Xulio Carballo 

Sagrario Torrado Blanco 
 
 

 

En Santiago de Compostela, a 11 de xuño de 2019. 


