
VII PREMIO ENSAIO SUBVERSIVO                                             COLECTIVO XELMÍREZ 

   “GUILLERMO DOMÍNGUEZ” 

 

 Reunido en Santiago de Compostela, no IES Xelmírez I, a martes, día 11 de xuño de 2019, o 

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

que se relacionan: 

 -Presidente:  

 Antón Baamonde García, profesor de filosofía e xefe de departamento de Filosofía do IES 

Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela. Colaborador en diversos medios de 

comunicación (xornais, programas radiofónicos e revistas), formou parte do Consello de Redacción 

da revista de Luzes de Galicia e foi coordinador do Foro do mesmo nome. É membro da Sección de 

Pensamento do Consello da Cultura Galega, do Consello Asesor da Fundación Carlos Casares e do 

Padroado de RadioFusión. Coautor de numerosas obras colectivas e de ensaios como A favor da 

esperanza, O marxismo e as linguaxes, Sobre o tempo e outros desatinos, A rosa sen porque, Aire 

para respirar e A derrota de Galicia, ademáis de obra en castelán.  

          -Vogais: 

           Armando Requeixo, crítico literario e investigador, profesor da USC e secretario científico 

do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ensaísta e estudoso da cultura 

galega. Subliñar de entre moitísimos traballos e artigos as teses de licenciatura e de doutoramento 

dedicadas a Ánxel Fole e Xosé María Díaz Castro, respectivamente. Premio Xerais á Cooperación 

Editorial 2004, Premio Literario Ánxel Fole 2010 e Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela 

2017. Representante, neste xurado, da Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

           Eva Garea Traba, profesora de filosofía do IES de Ames e organizadora da Olimpíada Galega 

de Filosofía. Premio de innovación educativa 2010, premio de Profesor Investigador no Premio San 

Viator. Coordinadora de proxectos de investigación no Certame Xoves Investigadores e 1º premio 

no 2012, 2013 e 2014 dese certame. 

 -Secretaria (con voz e sen voto): Berta Mata Hermida, profesora de filosofía do IES 

Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela e secretaria do Colectivo Xelmírez. 

 

 RESOLVE: 

       decidir esta edición do certame tal como se recolle a continuación e atendendo aos criterios que 

se expoñen: 

       O xurado do VII Premio “Guillermo Domínguez” quere agradecer o interese de todas e todos 

os que participaron no certame, pois é consciente da dificultade que entraña poñerse a traballar no 

xénero de ensaio e sacalo adiante, a saber, ser capaz de desenvolver unha idea nun formato 

argumentativo e integrar con coherencia distintos contidos en prol dunha convicción exposta con 

ton subversivo. Isto non é, especialmente, doado tendo en conta que o esforzo se debe desenvolver 

en paralelo ás intensas tarefas académicas destes estudantes. Nesta convocatoria os traballos 

presentados acadaron unha calidade lingüística e argumental excelente, malia non adecuarse aos 

requisitos requiridos pola convocatoria que pedía dos estudiantes unha proposta de pensamento 

subersivo que permitira vislumbrar unha visión filosófica da realidade actual.  

       Sen embargo, os membros do xurado queren facer unha Mención de Honra, dotada  con lote 

de libros, a CORAL CARBALLEDO ROCA do IES Lucus Augusti de Lugo, polo seu traballo 

“O prodixio e o autismo, unidos” presentado co alcume Psicostudent.  

       Fundaméntase esta mención polo interese do tema (a comparativa entre persoas con altas 

capacidades e persoas con peculiaridades cognitivas), o rigor formal e lingüístico da exposición e a 

súa capacidade de análise e síntese. O escrito invita de modo potente á reflexión. 

 

En Santiago de Compostela, a 12 de xuño de 2018 

 

 



 

 

 

 

Asdo: Eva Garea Traba               Asdo: Antón Baamonde García             Asdo: Armando Requeixo 


