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VI CERTAME DE BANDA DESEÑADA

AX 1

O pasado  xoves,  31  de  maio  de  2018  no  IES  Arcebispo  Xelmírez  I  de  Santiago  de

Compostela decidiuse o fallo da da 6ª 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,

• D. Daniel Asorey Vidal profesor no ensino medio e escritor galego, autor de obras

como Soñar pedras con fútbol (2002) e Nordeste (2016).

• D. Javier Ávila Pite, licenciado en Belas Artes, copropietario e director da librería

especializada en gráfica e espazo expositivo Huargo Artis, en Bertamiráns.

• 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 Prexuizos Virtuais. O xurado fundamenta este 2º

premio, dotado con 200 €, tanto nos aspectos formais como na mensaxe que se

transmite. Na obra está perfectamente traballada a linguaxe da banda deseñada e

ben  compensada  a  composición  da  trama.  A correcta  distribución  do  viñetado

facilita a lectura e a comprensión do cómic. Por outra parte, a historia proposta fai

unha  clara  aposta  contra  dos  prexuízos  de  xénero,  ao  criticar  e  denunciar

abertamente  a  masculinidade  no  mundo  dos  videoxogos.  Desde  as  primeiras

viñetas  puidemos comprobar  que  o/a  debuxante  demostra  ter  unha  visión  moi

madura dos xogos de poder que existen detrás dese mundo virtual, en ocasións

endogámicos.

Aberta a plica, o nome da gañadora é Raquel Cambeiro Fernández, do IES As Ínsuas de

Muros.

2. Conceder o primeiro premio, dotado con 500 €, a  O que ve. O xurado amósase



unanimemente entusiasmado con esta obra, que presenta unha historia profunda e

perspicaz  cargada  dun  sentido  dramático,  que  o  autor  ou  autora  transmite

conxugando a creatividade visual coa textual. O/A creador/a xoga maxistralmente

co  trazo  e  a  composición  do  espazo  e  as  viñetas,  plasmando  ben  a

secuencialidade  e  a  temporalidade  narrativa.  Algunhas  viñetas  axúdanse  da

metalinguaxe visual propia da BD para facilitar a lectura, e comprender mellor o

estado de ánimo do protagonista da historia. Tamén o traballo cos globos de texto é

espectacular:  obsénvanse  asimetrías  e  globos  en  branco  que  incrementan  a

calidade  da  composición  de  esta  obra.  O  debuxo  en  si  resulta  limpo,  só  en

apariencia falto de detalle, e o resultado final excepcional.

Aberta a plica, o nome da gañadora é Delia Vázquez González, alumna do IES Francisco

Aguiar de Betanzos.

Os membros do xurado amósanse unánimes á hora de loar a calidade de algunhas das

obras  presentadas  a  esta  VI  edición  do  concurso  na  categoría  que  acabamos  que

premiar, e lamentaron non poder galardoar tamén obras como A Misión, á que desexan

facer unha mención especial pola súa narrativa ben trabada e a boa composición das

viñetas, que permite pausar a atención durante a lectura.

• Categoría de 16 anos en diante:

1. Conceder o segundo premio,  dotado con 200 €,  a  MosquitaP,  un traballo  que

presenta unha arquitectura do relato ben deseñada e un argumento orixinal.  O

autor ou autora emprega moi ben as marcas cinéticas e a metalinguaxe: gustou

especialmente o uso de viñetas con forma de anuncios de ofertas de emprego, dos

que se pegan polas rúas, conformando un alfabeto visual, unha imaxe incónica do

paso do tempo e da precariedade da vida do protagonista, plasmada na busca de

traballo.  Destaca  tamén  o  xurado  o  ben  escollida  que  está  a  caricaturización

antropomórfica dos personaxes, que aportan verosimilitude á situación que se crea.

En definitiva, un traballo orixinal e interesante que conxuga moi ben a narración

dunha historia cotiá cunha profunda historia de reflexión persoal.

Aberta a plica, o nome da gañadora é  Anaïs Cerezal Pacho, do IES A Xunqueira I de

Pontevedra.

2. Outorgar o primeiro premio desta categoría, dotado con 500 €, a Triste inocencia,

un traballo brillante que, valéndose da superposición das viñetas e a distribución do

espazo na páxina, constrúe un relato de fondo ben insinuado, porque evoca máis

que explica unha situación opresiva, abríndose ao diálogo co lector. O autor ou



autora emprega a temperatura da cor, a gama cromática, como recurso narrativo e

xoga ben cos espazos baleiros e os planos de detalle. No mundo das artes gráficas

considérase un recurso de primeira orde a técnica de deixar aire na imaxe creada e

facer sitio no debuxo para que o ollo descanse e se redireccione. Triste inocencia

emprega  moi  ben  este  recurso,  de  xeito  que  as  viñetas  non  están  saturadas.

Tamén se fai un bo traballo cos planos, cambiando dun primeiro plano a un plano

afastado, nunha linguaxe cinematográfica moi coidada. A metalinguaxe propia do

xénero vémola no uso de viñetas verticais  para representar un entorno urbano e

pechado, e viñetas horizontais ao debuxar os lugares opresivos que simbolizan a

precariedade na vida das dúas rapazas protagonistas.

Aberta a plica, o nome da gañadora é Isela Rodríguez Mascato do IES A Xunqueira I de

Pontevedra.

Tamén nesta categoría se advirte unha calidade notable nas obras, e o xurado considerou

tamén  digna  de  mención  a  obra  Salagre,  un  relato  lírico  e  intimista,  que  emprega

marabillosamente os recursos visuais, rompendo  cos cabelos da moza un viñetado que

resulta ser o papel roto e engurrado dunha carta de despedida lanzada ao mar en forma

de avión na viñeta final.

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

Paulo Porta Martínez Daniel Asorey Vidal

Armando Requeixo Cuba Javier Ávila Pite

Sagrario Torrado Blanco

En Santiago de Compostela, a 31 de maio de 2018.


