
VIII PREMIO ENSAIO SUBVERSIVO                                                            COLECTIVO XELMÍREZ 
“GUILLERMO DOMÍNGUEZ” 

Reunido en Santiago de Compostela, no IES Xelmírez I, o xoves 10 de Setembro de 2020, o 

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

membros que se relacionan: 

Presidente: 

Armando Requeixo, critico 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 de Cooperación Editorial 2004, Premio Literario Ánxel Fole 2010 e Premio Xornalístico 

Manuel Reimóndez Portela 2017. Representante, neste xurado, da Secretaría Xeral de Política 

Lingüística.  

Vogais: 

Carlos Arias Iglesias, Licenciado en Filoloxía hispánica, ensaísta e escritor, II Premio Literario 

Camilo José Cela no 1991, pola súa novela O barco de Seixo. Entre as súas obras podemos 

destacar tamén “O Libro das capitulacións de Xulio Corveira Andrade” ou “Rios que abrazan”.  

Carmen Adán Vilamarín, doutora en Filosofía, catedrática de Filosofía no ensino medio, 

ensaísta e  política. Presidiu a Aula Castelao de Filosofía entre 1999 e 2005, ano no que pasou a 

formar parte da comisión de xénero do Consello da Cultura Galega.  Deputada no Parlamento 

Galego polo  BNG de 2005 a 2015,  secretaria xeral de Igualdade no goberno de Galicia do 2005 

a 2009 . Entre as súas obras mais importantes compre destacar “Feminismo e coñecemento. 

Da experiencia das mulleres ao ciborg”, “Cartografías do derrubo” e "Feminicidio. Unha nova 

orde patriarcal en tempos de submisión". 

África López Souto, doutora en Filosofía e profesora desta materia no IES Urbano Lugris, 

dedicou parte da súa actividade durante anos a labores de cooperación o desenvolvemento, 

tanto no exterior (en Bolivia) como en Galicia. Na súa faceta ensaística compre destacar  

“Mulleres que (nos) dan que pensar” (2019), “Concepción Arenal” e “Simone de Beauvoir”. 

Tamén é autora da unidade didáctica sobre a película “Concepción Arenal, a visitadora de 

cárceres” (Xunta de Galicia, 2014) e realizou a revisión temático-filosófica da tradución ao 

galego de “O segundo sexo”, de Simone de Beauvoir publicada por Xerais no  2008. 

Berta Mata Hermida, principal impulsora do premio que recoñece a figura de Guillermo 

Domínguez,  profesora de Filosofía do IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela, 

secretaria do centro  e do Colectivo Xelmírez.   

Secretaria (con voz e sen voto): Eva Garea Traba, profesora de Filosofía do IES Arcebispo 

Xelmírez I de Santiago de Compostela.  

RESOLVE: 

Outorgar os seguintes premios e mencións honoríficas aos seguintes traballos atendendo aos 

criterios que se expoñen: 
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O Primeiro premio, dotado con 500 euros e diploma acreditativo, ao traballo “A Sociedade 

Procesada”  do alumno Abdi Fernández do IES Xelmírez I de Santiago de Compostela.  O 

Xurado quere destacar a estrutura do traballo e o desenvolvemento da liña argumental do 

mesmo así como a  capacidade de análise social que amosa o traballo, así como a propostas de 

solución que propón, en liña cos requisitos do Premio.  

O Segundo premio, dotado con 200 euros e diploma acreditativo,  ao traballo “ Idolización” de  

Andrea Andreu Martínez do IES Xelmírez I de Santiago de Compostela, pola súa capacidade de 

sorprender cun tema que nos achega a os fenómenos de masas  da sociedade actual desde 

unha perspectiva xuvenil e refrescante, permitindo analizar a sociedade actual afastándonos 

tanto de posturas apocalípticas como dunha excesiva compracencia nos usos sociais. O Xurado 

quere destacar o uso das citas que da fe das lecturas  realizadas pola alumna e a súa 

capacidade de integralas no seu pensamento.  

A  mención especial do Xurado outorgase á obra  “Pais ou Nación” do alumno Óscar Núñez 

Mayo do centro IES Monelos de A Coruña, dotado  cun lote de libros e diploma acreditativo,  

pola súa capacidade de achegarse a un tema polémico desde a realidade social próxima á 

xuventude galega.  

Finalmente O Premio especial 175 aniversario do IES Xelmirez I, proposto para conmemorar 

esta data tan sinalada para o centro convócante e dotado con  agasallo conmemorativo     e 

diploma acreditativo,   outorgase á obra “Pírula de Soma” da alumna Sara Rios Suárez. O 

ensaio reflicte moi ben a sociedade na que vivimos e a o perda de contacto coa felicidade real 

e un modo de vida auténtico.  

 

En Santiago de Compostela a 10 de Setembro de 2020 

 


