
VI PREMIO ENSAIO SUBVERSIVO                                               COLECTIVO XELMÍREZ 

   “GUILLERMO DOMÍNGUEZ” 

 

 Reunido en Santiago de Compostela, no IES Xelmírez I, a martes, día 29 de maio de 2018, o 

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

que se relacionan: 

 

 -Presidenta: Ana Alonso Rodríguez, profesora de Filosofía e actualmente directora do IES 

Arcebispo Xelmírez II de Santiago de Compostela. Vinculada a grupos de innovación educativa e 

didáctica da Filosofía (grupo Nexos), foi secretaria da SOGAFI dende a súa fundación no 2006 ata 

o 2016 e a día de hoxe está vencellada ao Centro de Investigación da Filosofía da Ciencia e da 

Tecnoloxía da USC. É autora de diversos artículos en revistas especializadas de Filosofía, referidos 

a temas de Didáctica da Filosofía e Filosofía da Ciencia. 

 -Vogais: 

 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. 

 Juan Carlos Fernández Naveiro, catedrático de Filosofía e actualmente director do IES 

Lucus Augusti de Lugo e profesor-titor da UNED, autor de El pensamiento de la diferencia, El fin 

del siglo posmoderno, Pensar la pasión  e coautor de (Re)pensar la democracia. Colaborador en 

diarios e membro da Aula Castelao de Filosofía.    

 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. 

 

 -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: 

 

 -Primeiro Premio, dotado con 500 euros, a IAGO MORA ARCAS, do IES Rafael Dieste 

da  Coruña, polo seu ensaio “Poder, decadencia e acción na sociedade contemporánea”, 

presentado co alcume Istor Zulo. 

 O xurado valora na súa decisión, en primeiro lugar, o elaborado tecido formal do traballo 

que reflicte un dominio das destrezas estruturais necesarias na presentación coherente dos contidos 

sobre os que constrúe a súa argumentación, deixando aberta a solución do problema formulado e 

sobre a que desprega intuicións aproveitables. No que se refire aos aspectos materiais, inscritos no 

contexto dunha temática ambiciosa, o xurado salienta o hábil manexo de datos históricos, literarios, 

musicais e artísticos de distintas épocas, sendo capaz de interrelacionar elementos complementarios 

de alta cultura e cultura popular. Así mesmo a mestura de elementos claves xira arredor de eixos de 



gran relevancia, como a proposta de utopías e a análise das adiccións, e demostra a agudeza e o 

sentido crítico do autor, que tamén é capaz de invitar o lector cara á praxe. Estilística e 

gramaticalmente o ensaio é de factura impecable, amosando un uso correcto e axeitado da lingua 

galega. 

 

 -Segundo Premio, dotado con 200 euros, a SOFÍA FARIÑA SILVA, do IES Universidade 

Laboral da Coruña, polo seu traballo “Alguén nos pode sacar a liberdade?”, presentado co 

alcume Saturno. 

 Os membros do xurado queren pór de relevo a estrutura depurada da argumentación, o seu 

estilo sinxelo e pulcro, que amosan dominio das destrezas formais. A autora conecta axeitadamente 

conceptos clásicos e contemporáneos (banalidade do mal, tecnoloxía, liberdade...), sendo capaz de 

facer unha análise interrelacionada dos mesmos, o que demostra que hai uns coñecementos de base. 

Sublíñase tamén a corrección no manexo da lingua galega. 

 

         -Mención Especial, dotada  con 50 euros,  a SARA MILLÁN GAREA do IES de Ames, 

polo seu traballo “Espellos, Voces e Fame”, presentado co alcume Ana.  

       Fundaméntase esta mención pola importancia vital do tema (a anorexia na mocidade) e o 

talante de autenticidade que ten na súa presentación. O escrito, de estilo narrativo, invita de modo 

potente á reflexión e á toma de decisións, non sempre doadas de materializar.  

 

 Para concluír o xurado do VI 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. Isto 

non é, especialmente, doado tendo en conta que o esforzo débese desenvolver en paralelo ás 

intensas tarefas académicas destes estudantes. 

 

 

 A entrega dos galardóns celebrarase o xoves día 21 de xuño de 2018 ás 18:30 horas na 

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

ao acto a todas e todos os participantes no certame. 

 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a 30 de maio de 2018 


