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O pasado luns, 21 de setembro de 2020 no IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de

Compostela decidiuse o fallo da 8ª 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.  Xaime  Lis  Carreira,  licenciado  en  Literatura  Galega  pola  Universidade  de

Santiago  de  Compostela.  Xaime  é   libreiro  e  divulgador  de  banda  deseñada,

traballa na libraría Kómic, a primeira e máis antiga libraría especializada en banda

deseñada  de  Galiza  (desde  1987).  Xaime  Lis  é  tamén  co-organizador  do

FunFunFun, o frestival de autoedición de Santiago de Compostela (que naceu en

2015).

• 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  Breixo, unha obra que presenta unha historia

gráfica orgánica, perfectamente acabada e que resolve a intriga inicial proposta aos

lectores e as lectoras.   No transcurso da trama o autor ou autora pon en xogo un

xeneroso número de personaxes e conxuga diversos escenarios que converxen na

solución temática final, que ilumina o sentido do conxunto do relato. 

Aberta a plica, o nome da gañadora é Iria Estévez Colmenero, do IES Lamas

de Abade de Santiago de Compostela. 

2. Conceder  o  primeiro  premio,  dotado  con  500  €,  a  Cortos  de  Glazes

Dimensión 4. Ao xurado gustoulle especialmente que o/a creador/a  presente

unha historieta  novidosa e fresca.  O debuxo e  o  deseño de páxina  están ben



traballados, e amosa un emprego desenfadado dos resursos expresivos. Aprecia

tamén o xurado a capacidade do/a debuxante de condensar mundos propios en

micronarrativas, unha arquitectura moi  ambiciosa que ofrece un breve aperitivo,

pois rematan xeralmente de xeito abrupto, o que suscita en quen as le o desexo

dunha continuación.

Salientamos  tamén a súa habilidade para adaptar no formato da banda deseñada

influencias diversas do mundo da televisión,  os videoxogos,  o  cinema e outras

artes.  

Aberta a plica, o nome do gañador é Alex Souto Sánchez, alumno do IES 

Ramón María Aller Ulloa de Lalín.

Os  membros  do  xurado  consideran  que  a  obra  Influence  Art,  de  Martina  Capelo

Martínez, do IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela, merece un accesit, pola

súa orixinalidade na mestura de linguaxes e o seu poder de subversión paródica, capaz

de hibridar realidades diversas como o universo Instagram e a cultura da arte clásica das

obras de Velázquez, DaVinci, Goya, etc.

Cabe destacar nesta oitava edición a presentación a certame de varias obras creadas coa

técnica  do  fotocómic,  unha  narración  en  fotografías,  máis  ou  menos  tratadas,  moi

coñecido en países como Italia ou México. De todos eles o xurado pon en destaque a

obra titulada O secuestro, de Antía Golmar Espiño, alumna do IES N.º 1 da Estrada.

Por outra banda, os membros do xurado consideran digno de publicar, malia non recibir

premio, a obra de Marova Aboufaras Bouslih, do IES Luis Seoane Pontevedra, titulada

Vida,  cuxa  lectura  lembra  os  contos  tradicionais  con  ensinanza  ao  final,  e  valoran

positivamente o simbolismo da moza protagonista sen cara, por supoñer un suxestivo

recurso expresivo.

• Categoría de 16 anos en diante:

1. Conceder o segundo premio, dotado con 200 €, a  Un colar de picos e uns

tacóns de augulla, por favor. O xurado fundamenta este 2º premio tanto nos

aspectos formais como na mensaxe que transmite. A autora ou autor reflicte na

obra o  seu dominio sobre a linguaxe da BD e soltura no manexo dos medios

gráficos, que acompañan de forza e cor  o contido. O autor  ou autora xoga co

viñetado, combinando imaxes pequenas e detallistas ao comezo para rematar con

grandes  debuxos  cheos  de  intención  comunicativa,  e  tamén  coas  grafías,



propiciando que a historia orgánica gañe forza acompañada da historia visual. A

nivel  técnico trátase dun traballo moi  artesanal,  que rezuma intuición creativa e

soluciona os problemas do viñetado con efectividade.

 Tamén considera positivamente o xurado o feito de que a historieta plantee unha

alegación poderosa a prol da liberdade de xénero.

Aberta a plica, o nome da gañadora é Sofía Gil Madriñán, do IES Ramón María

Aller Ulloa de Lalín.

2. Outorgar o primeiro premio de esta categoría, dotado con 500 €, a  Hefesto, un

traballo dunha calidade artística excepcional e un acabado de nivel profesional. 

Con  Hefesto, o  autor  ou  autora representa  o  mito  universal  homérico,

perfectamente documentado, e achégao aos nosos días conservando a esencia

simbólica da propia historia.

O dominio da técnica da BD do/a debuxante é indubidable, e a construcción das

páxinas está tan ben elaborada que converte o traballo, coa súa poderosa historia,

na obra de máis entidade como historieta das presentadas a concurso.  

Por outra parte, a narración amosa un estimulante final aberto, que nos deixa aos e

as lectoras co desexo dunha continuación. 

Aberta a plica, o nome do gañador é Ismael López Arias do IES Universidade

Laboral de Ourense.

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

Paulo Porta Martínez Xaime Lis Carreira

Armando Requeixo Cuba Sagrario Torrado Blanco

En Santiago de Compostela, a 21 de setembro de 2020.


