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AS CAPAS

David Rubín

Rubín (Ourense, 1977) é un 
dos autores máis prolíficos 
da banda deseñada galega, 
e un precursor do formato 
da novela gráfica na esce-
na estatal. Estudou Dese-
ño Gráfico e traballou du-
rante anos no eido da Ani-
mación (nos estudios Li-

maía e Dygra). Tras recompilar varias das súas his-
torias curtas nas antoloxías El circo del desaliento 
e La tetería del Oso Malayo. Cuaderno de tormen-
tas foi a súa primeira narración longa. Este ano pu-
blicará o segundo volume da súa novela gráfica El 
héroe, onde dá a súa peculiar versión do mito dos 
traballos de Hércules.

CONCELLARÍA DE XUVENTUDE
CONCELLARÍA DE CULTURA



A fenomenal mudanza que se vén producin�
do no panorama da banda deseñada galega 
nos últimos anos levou, entre outras cousas, 
a que moitos autores non teñan xa medo aos 
proxectos longos e estean a presentalos, mesmo 
acabados, nas editoriais. Isto implica tamén que, 
mesmo en Galicia, hai editoras que aceptan publi�
car eses proxectos: unhas, dedicadas integramente 
á banda deseñada (como Demo), e outras, a desem�
barcar con decisión nese terreo (como Xerais). Non 
é que isto sucedese repentinamente en 2011, mais 
pode dicirse que este ano supuxo un fito dentro da 
historia da BD galega, pola cantidade e calidade das 
obras que nel apareceron.

A organización das Xornadas seleccionou para esta 
mostra páxinas de El héroe – Libro 1, de David Ru-
bín (Astiberri); Aventuras de un oficinista japonés, 
de José Domingo (Bang); A man do diaño, de Brais 
Rodríguez (Demo/Astiberri); Las fabulosas crónicas 
del ratón taciturno, de Martín Romero (Sins Enti�
do/Apa Apa); Sangre de mi sangre, de Lola Lorente 
(Astiberri); Lois Pereiro – Breve encontro, de Jaco-
bo Fernández (Xerais/Sins Entido), e Punto de fu-
ga, de Miguel Cuba (Demo). Todas elas contan cun 
currículo importante: El héroe e Aventuras... reci�
biron premios (a segunda, o de Mellor obra no Saló 
de Barcelona) e foron nomeadas para diversos ga�
lardóns; Sangre de mi sangre e Las fabulosas cróni-
cas... son produto de bolsas de estadía na Maison 
des Auteurs (Angoulême), por premio aos seus au�

tores por parte da Alhóndiga Bilbao; A man do diaño 
gañou o Premio Castelao da Deputación coruñesa; 
Punto de fuga obtivo unha axuda da convocatoria 
da Xunta para a creación en banda deseñada. Fala�
mos de obras que en boa medida están a transcen�
der o ámbito editorial para o que foron concibidas: 
a obra de José Domingo, editada inicialmente en 
España e Francia, ten xa publicación no Reino Uni�
do, e nada menos que por Nobrow; Las fabulosas 
crónicas... apareceu xa en francés, da man da inde�
pendente suíza Atrabile; incluso a obra que pode�
ría parecer máis local, máis difícil de entender fóra 
de Galicia, Breve encontro, foi traducida a castelán 
(en versión aumentada polo autor) por Sins Entido. 
Alén disto, hai que remarcar —e non é un asunto tri�
vial— que son obras que están a ter moi boa acolli�
da por parte do público lector. 

Boa parte do éxito actual da banda deseñada vén 
precisamente da aceptación social dun termo, o de 

2011:
O ANO DA NOVELA

GRÁFICA GALEGA

A exposición principal das Xornadas de 2012 é un-

ha colectiva en torno ao fenómeno da novela grá-

fica en Galicia, cos principais traballos en BD 

publicados por autores galegos o ano pasado.

HENRIQUE
TORREIRO
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novela gráfica, que conseguiu algo que parecía im�
posíbel hai ben pouco tempo: unha normalización 
case total, case natural, da banda deseñada den�
tro do espectro das diversas manifestacións cultu�
rais existentes. O termo, porén, agacha unha cer�
ta trampa, xa que estamos lonxe de ter unha defi�
nición de consenso para «novela gráfica». Para uns, 
trataríase dun simple formato editorial —e, de fei�
to, éo, ante todo—; para outros, tería máis a ver con 
algo máis fondo, cunha forma de contar, cun posi�
cionamento perante a banda deseñada, e non sería 
necesariamente un transvase do significado de «no�
vela» nos paradigmas literarios actuais: grandes 
exemplos da novela gráfica internacional como as 
obras de Chris Ware pouco teñen que ver co que tra�
dicionalmente se entendeu por novela. Aínda así, 
nin sequera os máis férreos defensores desta teoría 
deron encontrado as claves precisas para este no�
vo caixón de xastre. Por bosquexarmos un posíbel 
acoutamento do termo, poderiamos dicir se vai en�
tendendo que a novela gráfica é un libro —e exter�
namente é perfectamente homologábel a calque�
ra outro nunha libraría— que contén unha historia 
longa e autoconclusiva, dividida ou non en capítu�
los, aínda que isto precisaría toda unha chea de ma�
tices. Podería engadirse ademais que a sensibilida�
de da novela gráfica está aberta de forma clara a te�
máticas que aparentemente non eran habituais nos 
cómics —e creo que isto é máis unha impresión do 
público que unha realidade: antes ben, podería ser 
que o mundo da BD teña comezado a superar certos 
complexos de inferioridade, e que iso provocase nel, 
como efecto colateral, a percepción exterior de al�
go distinto e novo—. Si estaría claro, nunha aproxi�
mación tan básica como esta, que ficarían fóra da 
definición algúns estándares tradicionais da banda 
deseñada como as series de continuación indefini�
da, algúns subxéneros identificados popularmente 
cos cómics e mesmo formatos fisicamente estraños 
ao mercado editorial literario, como o álbum de ti�
po europeo. A propia listaxe de obras consideradas 

para esta mostra deixa claro, non obstante, que os 
límites destas vereas provisorias son extraordina�
riamente febles: a obra de Rubín trata, aínda que 
de forma sui generis, o mundo dos superheroes; a 
de José Domingo emprega un formato moi diferen�
te ao dun libro convencional, ademais de usar sen 
ambaxes todo tipo de elementos da cultura popu�
lar; a de Martín Romero está composta por varias 
historias curtas, aínda que unidas tematicamente 
e cun mesmo protagonista; a de Jacobo Fernández 
é tamén unha amálgama que mestura a narración 
con adaptacións de poemas e outras obras á BD... E, 
así e todo, non parece haber dúbida en que son to�
das elas novelas gráficas.

O que si está claro é que se trata de obras de intenso 
traballo autoral, froito do tesón dos seus autores. 
Independentemente de que conseguisen parcial�
mente o financiamento da produción da súa obra, 
estamos ante obras promovidas polos seus creado�
res, non polos editores. Obras en que prima a inten�
ción creativa antes que calquera interese de tipo co�
mercial, no sentido máis industrial da palabra.

En calquera caso, cómpre lembrar que as obras que 
compoñen a exposición nin son as únicas (o mesmo 
2011 editaron tamén obras cualificábeis como nove�
las gráficas outros autores, como Tokio —Cabana 
de Balieiros) nin serán as derradeiras: o que xa apa�
receu este ano —sen ir máis lonxe, a serie Castelao 
de Inacio e Iván Suárez—, e o que se anunciou que 
está en camiño, fai supoñer sen moita posibilidade 
de equivocación que os próximos anos (espero que 
moitos) tamén serán anos da novela gráfica galega.
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Poder dedicar integramente unha edición das Xornadas de Banda Dese�
ñada ás obras dos autores galegos publicadas no ano anterior tería sido 
impensable ata hai relativamente pouco. E nembargantes, este ano to�
das as paredes da planta baixa do Museo Municipal están ocupadas 
por páxinas das principais novelas gráficas made in Galicia editadas en 
2011, constituíndo unha das mellores exposición comisariadas para 
o evento. Como indicabamos no editorial do pasado Fanzine, a ban�
da deseñada (en xeral, pero a galega particularmente) está a vivir 
o seu mellor momento; unha idade dourada que non xurdiu da na�
da, senón que é a culminación de varios anos de loitas e esforzos. 
As sete obras escollidas para representar este ano magnífico non 
poderían ser máis variadas e distintas unhas das outras, o que 
constata a riqueza da actual escena galaica e permite aventurar 
un futuro prometedor para esta xeración de debuxantes autóc�
tonos.

O heroe David Rubín
Un dos que máis destaca entre os novos autores galegos, 
tanto pola cantidade de páxinas acumuladas como polo 
lonxe que ten chegado internacionalmente, é David Rubín. 
As súas anteriores antoloxías (El circo del desaliento, La 
tetería del Oso Malayo) e a súa primeira narración longa 
(Cuaderno de tormentas) xa permitían apreciar a evolu�
ción constante deste stakhanovista das viñetas, pero 
ao ler as 250 páxinas do primeiro volume de El héroe, 
queda claro que formalmente esta é a mellor obra do 
ourensán até a data. Rubín soubo impregnarlle o seu 
lírico universo persoal a un mito tan universal como 
o de Heracles, irmandando na empresa a tradición 
superheroica norteamericana (con homenaxes a 
tótems do xénero coma Jack Kirby ou Frank Mill�
er) co “decompressive storytelling” do manga xa�
ponés, acadando unha narrativa e unha posta 

en páxina espectacular. 
Como se poderá apreci�

ar na exposición, tamén 
avanzou un mundo no 

seu dominio do deseño e 
a cor. En breve chegará ás 

librarías a segunda entrega 
da novela, na que se intúe 

que os traballos de Hércules 
pasarán a un segundo plano e 

haberá máis introspección. Se 
non se torcen moito as cousas, 

podemos afirmar que esta será 
a primeira magna opus da banda 

deseñada galega no século XXI.

Aventuras de José Domingo
Énchenos de orgullo e satisfacción 

que o que empezou sendo unha his�
toria curta para o n.º 16 deste Fanzine 

medrase e mutase nun proxecto de in�
vestigación gráfica de varias ducias de 

páxinas que acabou sendo recoñecido 
como mellor cómic nacional en Barcelo�

na: a gran epopea gráfica Aventuras de un 
oficinista japonés. Domingo, un dos nosos 

novos debuxantes cun futuro brillante por 
diante, atrévese a lanzar ao seu patético 

protagonista a unha desatinada odisea por 
este e outros mundos (sempre empurrado 

polas circunstancias, o pobre) impóndose co�
mo retos estilísticos o silencio total (unha his�

A COLLEITA DE 2011
Oscar Iglesias
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torieta sen palabras) e 
a narración exclusiva�
mente desde unha per�
spectiva axiométrica. Ar�
tistas menos hábiles pe�
receron no intento, pero 
José non só leva o cómic a 
bo porto, senón que logrou 
un dos cumios máis diver�
tidos da experimentación 
tebeística: un exercicio de 
estilo nunca fora tan gozoso. 
Os lectores, igual que o ofi�
cinista, non seremos os mes�
mos despois desta experien�
cia.

A man de Brais Rodríguez
Se cadra sorprendeu que a pri�
meira obra longa de Brais Rodrí�
guez, un dos debuxantes máis 
iconoclastas do panorama galego, 
sempre xogando coas convencións 
argumentais e formais, fose unha 
historieta tan a priori “accesible” co�
mo A man do diaño. Pero as aparen�
cias enganan: do mesmo xeito que 
Unha historia verdadeira é puro Da�
vid Lynch, esta novela gráfica é 100% 
Brais. Esta brutal ollada sobre a guerra 
agocha unha narración elíptica e chea 
de silencios, que obriga ao lector a impli�
carse para interpretar os acontecemen�
tos e completar a información que os 
diálogos non aportan. Un desasosegante 
alegato antibélico no que autor gañou en 
sutileza pero non perdeu en dinamismo ou 
orixinalidade.

Breve encontro con Jacobo Fernández
Jacobo era xa un ilustrador de culto por obras 
tan persoais como Os amigos de Archimbol-
do Roque ou Aventuras de Cacauequi, pero en 
Breve encontro superouse ao ser capaz de levar 
ao seu terreo o que en mans menos capaces se 

tería convertido nun aburridísimo cómic institucional sobre a vida e mila�
gres do penúltimo homenaxeado do Día das Letras Galegas. Quizais ax�
udase o feito de que en 2011 a honra recaese sobre Lois Pereiro, intere�
sante poeta punk cuxos versos non desentoan co imaxinario do debux�
ante. Así, mentres que no arranque cos apuntamentos biográficos man�
tén un perfil baixo, segundo Fernández penetra no poemario do de 
Monforte a posta en páxina tórnase cada vez máis arriscada, acadan�
do unha simbiose espectacular entre lírica e gráfica. Moito máis cun 
libro divulgativo sobre un literato ilustre, é un ensaio sobre as posibi�
lidades poéticas da novena arte. 

Os vasos comunicantes de Lola Lorente e Martín Romero 
Lola e Martín, autores á vez que amigos, teñen moitísimas cousas 
en común: ambos destacan entre a nova escena de debuxantes ga�
legos (aínda que Lorente sexa alacantina), ambos posúen o que 
poderiamos denominar un “estilo Massana” (esta prestixiosa es�
cola de arte barcelonesa deixa pegada en todos os ilustradores 
que por ela pasan); ambos foron residentes na prestixiosa Mai�
son deas Auteurs de Angoulême e ambos debutaron case simul�
taneamente no mundo da novela gráfica con dúas persoais e 
suxestivas revisitacións da adolescencia, ese terrible período 
de incertezas que todos temos que sufrir. Logo cada un leva a 
premisa ao seu terreo: Romero é máis cerebral, e en Las fabu-
losas crónicas del ratón taciturno proba técnicas e recursos 
narrativos distintos en cada capítulo, aderezándoo todo cun 
lixeiro humor negro; Lola é máis emocional, e inunda as páx�
inas de Sangre de mi sangre dunha sensación “entre o naif 
e o perturbador” que che invade e déixache un pouso ama�
rgo dentro. En calquera caso, son dous cómics enormes, 
inmensos, á altura das expectativas que tiñamos de ca�
da un deles, e que recomendaría ler en paralelo pois as 
súas semellanzas e diferenzas retroaliméntanse, como 
se ambos libros estivesen conectados por vasos comu�
nicantes invisibles.

A fuga de Miguel Cuba
Cuba podería ser o máis descoñecido do septeto de 
debuxantes que conforman esta exposición colec�
tiva, pero unha lixeira ollada ao retrato costumista 
do desencanto da mocidade de vinte e tantos (que 
desprende certo aroma autobiográfico) que con�
strúe en Punto de fuga fará que non lle queiramos 
perder a pista. A pesar da súa xuventude, intúese 
en Miguel unha voz propia, entre íntima e irónica, 
que esperamos que siga desenvolvendo en futu�
ras novelas gráficas.
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BRAIS
RODRÍGUEZ

7

Brión, 1980. Cofundador 

do fanzine Carne líquida e autor fi�

xo da revista Barsowia, é o autor indivi�

dual con maior volume de obra no tomo co�

lectivo Barsowia en llamas. Nome ineludíbel 

no Fanzine Enfermo e no álbum colectivo H2
Oil 

do Colectivo Chapapote, ten publicado traballos 

nos compilatorios do principal concurso galego de 

BD nos anos 1999 e 2003. 

Recibiu os primeiros premios no certame de cómic de 

Cangas nos anos 2005, 2006 e 2007 e accésits nos ano 

2006 e 2008 no certame do INJUVE. En 2009 publica 

Doentes, adaptación á banda deseñada da obra tea�

á banda deseñada da obra tea�

 banda deseñada da obra tea�

tral de Roberto Vidal Bolaño, traballo gañador do 

I Certame Galego de Cómic sobre Teatro publica�

do por Entre Bambalinas. Tamén obtivo no mes�

mo ano o primeiro premio no certame Valencia 

Crea, o segundo no II Concurso Creacómic, o concurso 

Gz Crea e o I Certame Galego de Cómic sobre Teatro. 

En 2010 gaña o VI premio Castelao e en 2011 

publica A man do diaño en Demo 

Editorial. 



8

©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.
[tinta sobre papel] p. 42

©Brais Rodríguez
La mano del diablo, 2011, Astiberri.
[tinta sobre papel] p3
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p15
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.
[tinta sobre papel] p. 42
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

DAVID 
RUBÍN

Ourense, 1977. Recoñecido como un dos autores de banda 
deseñada dos máis prolíficos en Galiza. 

Cofundador do colectivo Polaqia, debutou 

cunha historia escrita por Kike Benlloch no álbum 

colectivo Mmmh!! Contou con series propias nas re�

Contou con series propias nas re�

vistas BD Banda e Barsowia. É autor d’Os Kinkilláns, 

unha das series máis populares da segunda etapa da revista infantil Golfiño. Traballos de 

Rubín teñen visto a luz en publicacións como Tos, Huevo, El fanzine enfermo, Humo, Interzona 

ou Ex Abrupto. El circo del desaliento (2005) foi o seu primeiro álbum persoal que incluía a pu�

blicación en castelán da historia Onde ninguén pode chegar. Seguiron La tetería del Oso Malayo 

(2006), Cuaderno de Tormentas (2008), Romeo y Julieta (2008), El monte de las ánimas (2009), Uxio 

Novoneyra. A voz herdada e Salomn Kane (2010), El Heroe I (2011) e El Heroe II (2012).

Segundo premio no XV Concurso Galego de Banda Deseñada Xuventude 1999 coa obra Penso en ti e o 

resto é sinxelo. Gañador do primeiro premio das Xornadas de Banda Deseñada de Ourense, na catego�

ría de 22 a 30 anos, por A sombra xigante que me afoga (2000) e Antón ardendo (2002) e mais o cuarto 

premio en 2001. Premio Ourense ao mellor autor afeccionado (Casa da Xuventude de Ourense, 2000). 

Gañador do VIII Certame de Cómic de Arteixo e do IX Certame de Cómic de Arteixo coa historia O se-

gundo que ía dicirche. En 2004 gañou o segundo premio do certame Na Vangarda polo relato breve 

Corredora feito en equipo con Emma Ríos e o I Premio Castelao de BD en 2005 coa novela gráfica 

Onde ninguén pode chegar. Premiado tamén en 2005 no certame Na Vangarda coa historia cur�

ta Patacas.
Gañador do Premio Josep Toutain ao Mellor Autor Novel no Salón Internacional do Cómic 

de Barcelona 2007, pola súa novela La tetería del Oso Malayo, pola que tamén recibiu 

o premio da crítica española á mellor obra nacional de 2006 e foi finalista no 

Premio Nacional de Cómic concedido en 2007. Polo primeiro volume de 

El Héroe foi recoñecido co premio da crítica española anunciado 

en 2011. A mesma obra valeulle o galardón á mejor obra 

nacional de 2011 no Salón del Cómic de Zaragoza.
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©David Rubín
El heroe. Libro Uno, 2011, Astiberri.
cap. 01 p. 31
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©David Rubín
El heroe. Libro Uno, 2011, Astiberri.

cap. 00 p. 08



14

©David Rubín
El heroe. Libro Uno, 2011, Astiberri.
cap. 09 p. 33
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

JACOBO 
FERNÁNDEZ

Ilustrador, 
pintor e autor 
de banda deseña�da. Licenciado en Belas Artes. Creador da serie dos Arquivos do Archimboldo Roque para a revista Golfiño, serie que foi publicada nun só álbum. Tras realizar esta per�sonaxe converteuse en colabo�rador da publicación periódica Dos Veces Breve, así como da segunda época da revista BD Banda, na que desenvolve a serie titu�

lada Animais pantasma ao tempo que continúa 
facendo banda deseñada para nenos.Foi gañador do III Premio Castelao convocado pola Deputación da 

Coruña coa obra As Aventuras de Cacauequi (2007). Candidato aos premios 

do Saló de Barcelona de 2009 como autor revelación grazas a dúas obras 

de 2008, os álbumes citados de Archimboldo Roque e de Cacauequi.
En 2011 edita con Edicións Xerais a obra Lois Pereiro. Breve 

encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e a 
obra do poeta, e en 2012 tamén con Xerais ve a luz Marcapola. A illa remeira.
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©Jacobo Fernández
Lois Pereiro-Breve Encontro, Xerais 2011
[tinta chinesa con grises de ordenador]
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©Jacobo Fernández
Breve Encuentro, 2012, Sins Entido.

[tinta chinesa con grises de ordenador]
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©Jacobo Fernández
Breve Encuentro, 2012, Sins Entido.
[tinta chinesa con grises de ordenador]
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

JOSÉ
DOMINGO

Zaragoza, 1982. 

Codirixiu a revista 

Barsowia desde 2008, dous 

anos despois de se ter unido 

ao colectivo Polaqia. Nesta pu�

blicación periódica desenvolveu a 

serie Ulises Mortem. Ten tamén co�

laborado con diversos fanzines e re�

vistas (Cthulhu, Usted está aquí, Fiz 

e Retranca). Alén de creador de ban�

da deseñada, traballou en creación 

artística para a produtora Dygra da 

Coruña e mais no ámbito da ilus�
ámbito da ilus� da ilus�

tración. Despois de estrearse na 

narración extensa con Cuimhne, 

guionizou e debuxou a súa se�

gunda obra monográfica de 

BD, Aventuras de un oficinista japo-

nés no ano 2011.

Foi seleccionado para os Premios Injuve de Cómic e 

Ilustración 2009 na categoría de banda deseñada. Pola obra 

Cuimhne foi finalista dos premios da Crítica de España na 

convocatoria de 2009, organizados pola revista 

Dolmen, dentro da categoría de mellor 

debuxante nacional. 
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©JOSÉ DOMINGO
Aventuras de un oficinista japonés,
2011, Bang Ediciones.
[29,7x42 cm. Pincel, pluma, rotulador, cor dixital] p. 19
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©JOSÉ DOMINGO
Aventuras de un oficinista japonés,

2011, Bang Ediciones.
[29,7x42 cm. Pincel, pluma, rotulador, cor dixital] p. 20
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©JOSÉ DOMINGO
Aventuras de un oficinista japonés,
2011, Bang Ediciones.
[29,7x42 cm. Pincel, pluma, rotulador, cor dixital] p. 21
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

LOLA
LORENTE

Bigastro, 
Alacant, 1980. Artista valenciá resi�dente en Galiza, licenciada en Belas Artes e estudante de 

ilustración na Escola Masana de 
Barcelona. Ten participado nas revis�

ta Nosotros Somos Los Muertos, Humo, 
Fanzine Enfermo ou TOS e publicou no su�

plemento “Culturas” de La Vanguardia. 
Obtivo a mención de honra no concurso 

Valencia�Crea (2006) na modalidade de ban�
da deseñada e o segundo premio no concur�

so de cómic Vanguarclasidia de Salamanca no 

ano 2006, ano en que lle é concedido o primei�
ro premio no certame de ilustración INJUVE. 

Gañadora do primeiro premio de cómic no 
concurso Centro 14 de Alacant no ano 2007. 

Candidata ao premio á mellor autora reve�
á mellor autora reve�

 mellor autora reve�

lación no XXVI Saló do Còmic de Barcelona no ano 2008, ano en que tamén obtivo o 

premio no concurso de ilustración infantil Pura e Dora Vázquez convocado pola 

Deputación de Ourense. Coa historia Ventrílocuo gañou o segundo premio 

do certame Gz Crea de 2008. Na categoría de solidariedade, recibiu 

o primeiro premio do II Concurso Creacómic (2009) pola obra 

Emigración. En 2011 publica a súa primeira novela 
gráfica intitulada Sangre de mi sangre.
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©Lola Lorente
Sangre de mi sangre, 2011, Astiberri.
[29,7x42 cm. Punta fina e tinta chinesa sobre papel/2011]
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©Lola Lorente
Sangre de mi sangre, 2011, Astiberri.

[42x59,4 cm. Punta fina e tinta chinesa sobre papel/2006]
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©Lola Lorente
Sangre de mi sangre, 2011, Astiberri.
[42x59,4 cm. Punta fina e tinta chinesa sobre papel/2006]
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

MARTÍN 
ROMERO

Te n 
formación 

gráfica publicita�
ria e cursou ilustraci�ón na Escola La Massana de Barcelona. Realizou ban�das deseñadas para as revistas Argh!, Tretze Vents ou a nortea�mericana Vice. Ten editado as súas propias publicacións e ten colabo�rado en multitude de fanzines co�

mo o Fanzine Enfermo, Trauma, Gagarin, Infernalia, Bang, Lunettes, 
Sangre Descafeinada ou Smile.Gañador do primeiro premio no Concurso de Còmic de Cornellá 

e premiado no certame de banda deseñada do Injuve, ambos 
os dous no 2007. En 2008, gañou coa historia O home do 

Saco o primeiro premio do certame Gz Crea e obtivo o terceiro premio no XXII Concurso de Cómic de Portugalete coa historia de catro páxinas El Lobo.
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©MARTÍN ROMERO
Las Fabulosas Crónicas del Ratón
Taciturno, 2011, Editorial Apa Apa & Sins Entido.
[Tinta sobre papel/2010-2011] 
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©MARTÍN ROMERO
Las Fabulosas Crónicas del Ratón

Taciturno, 2011, Editorial Apa Apa & Sins Entido.
[Tinta sobre papel/2010-2011] 
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©MARTÍN ROMERO
Las Fabulosas Crónicas del Ratón
Taciturno, 2011, Editorial Apa Apa & Sins Entido.
[Tinta sobre papel/2010-2011] 
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©Brais Rodríguez
A man do diaño, 2011, Demo editorial.

[tinta sobre papel] p. 42

MIGUEL 
CUBA

Lugo, 1982. 
Licenciado en Belas 
Artes. Ten participado en innumerábeis fanzines (Macabro, Merienda de Locos, Lixo) e creou páxinas de cómic galego como “Castilla Road» e «Robert Crumb 

lo cuenta todo» así como traballo de estudo da historia da BD galega 

Andando Correndo pola Chaira, referencia obrigada para a investigación da histo�

ria da banda deseñada galega.En 2008 gañou o Premio Adquisición de Obra da Fundación Laxeiro e en  2009 o 

Premio Novos Valores da Deputación de Pontevedra. No ano 2010 catro das  súas 

obras foron seleccionadas na XXI edición do Premio Máximo Ramos convocado po�

 XXI edición do Premio Máximo Ramos convocado po�

 Premio Máximo Ramos convocado po�

lo Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol e nese mesmo ano recibiu o primeiro 

premio na modalidade de pintura do Certame Xuventude Crea pola súa obra Nueva 

Babilonia. 
En 2006 expuxo, co título Migracións, na Universitá per Stranieri de Perugia 

e en Comune de Corciano con Trame. Ten realizado exposicións en 
Pontevedra (Facer e deixar de facer, 2007) na Fundación Laxeiro, na 

Sala X da Coruña (Ahoras, 2009; Watts, colectiva, 2010) e en La 
Habana (Cuba) no II Encontro De brujas y mariposas.Ten editados os catálogos Visiones de Babilonia (2010) e Punto de fuga (Demo Editorial, 2011).
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©Miguel Cuba
Punto de fuga, 2011, Demo Editorial.

[29,7x 42 cm. Tinta e cor dixital]
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©Miguel Cuba
Punto de fuga, 2011, Demo Editorial.

[29,7x 42 cm. Tinta e cor dixital]
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©Miguel Cuba
Punto de fuga, 2011, Demo Editorial.

[29,7x 42 cm. Tinta e cor dixital]
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O maior desafío das XXIV Xornadas de Banda 
Deseñada de Ourense foi recuperar e consolidar a 
convocatoria do premio de BD que comezara levan�
do o nome da Xornadas e que os diferentes gober�
nos galegos renomearan como Na Vangarda ou GZ�
Crea.

O premio �infelizmente desaparecido e que o sector 
reclamaba como pedra basilar para as novas crea�
doras e creadores� aparece baixo a denominación 
de Certame Benito Losada de Banda Deseñada, 
unha maneira de honrar e agradecer o importante 
labor do ideador e mantedor das Xornadas duran�
te 22 anos.

A esta convocatoria concorreron 15 autoras e auto�
res con 20 traballos analisados e avaliados por un 

BENITO LOSADA
10CERTAME

DE BANDA DESEÑADA
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xuri composto por David Rubín, Óscar Iglesias e Si�
món Blanco, e por Xavier Paz como secretário sen 
voto, en nome do Proxecto Fundación Benito Losa�
da. 

O 1º premio recaiu en Cristian Caruncho polo domi�
nio da narrativa gráfica, polo ritmo de lectura, dina�
mismo e fluidez no deseño e entintado, por un uso 
altamente narrativo de elementos como as tramas 
mecánicas e as onomatopeas e por unha boa histo�
ria con frescura, aventura e consciencia ecolóxica e 
social.

O 2º premio foi para Giovanna Lopalco por tres his�
torias curtas que manifestan un notábel uso dos re�
cursos do cómic, talento para a creación de atmos�
feras e polo grao de experimentación e dominio do 
deseño e da narrativa empregados.

O 3º premio recaiu en Xulia Vicente por unha his�
toria de sobresaliente factura gráfica e narrativa e 
por un intelixente e traballado uso da cor.

O xuri do Certame Benito Losada de Banda Dese-
ñada fixo mención especial ao traballo de Luís 
Yang, polo dinamismo, forza gráfica e enerxía que 
mostra a sua banda deseñada.
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 1º premioCristian Fojon Caruncho
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 2º premio

Giovanna
Lopalco
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 3º premioXuliaVicente Jiménez
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mención especial

Shi Qi Luis
Yang



O Premio Ourense de BD, que 
cada ano outorgan as Xorna�
das de BD de Ourense para dis�
tinguir as iniciativas e traxec�
torias máis importantes den�
tro do panorama da banda 
deseñada galega, recae este 
ano 2012 no Garaxe Herméti-
co, a primeira escola profesio�
nal de cómic e ilustración de 
Galicia, fundada e dirixida por 
Kiko da Silva.

Esta escola, que abriu as súas 
portas en abril en Pontevedra, conta cunhas insta�
lacións de 220 metros cadrados e está dotadas con 
aulas con ordenadores, mesas de luz, mesas de de�

buxo, BDteca e sala de exposicións. As clases están 
impartidas por profesionais da BD e a ilustración en 
activo, como Fran Bueno Capeáns, Fernando Igle�
sias, Miguel Porto ou o propio Dasilva.

Entre as actividades xa desenvolvidas por esta ins�
titución inclúense varios cursos de verán, con clases 
maxistrais a cargo de autores como David Rubín e 
José Domingo, e unha exposición dedicada a amo�
sar o proceso de creación da obra Trazo de xiz de Mi�
guelanxo Prado (quen tamén impartirá un semina�
rio durante o ano académico). O pasado 15 de set�
embro iniciábanse os cursos dun plano de estudios 
de tres anos, con case todas as prazas cubertas.

Ademais de módulos para profesionais sobre mate�
rias como o guión, deseño de personaxes, entinta�

do, narración gráfica e cor, 
a escola tamén ofrece cla�
ses de iniciación ao cómic 
para rapaces de entre 7 e 12 
anos.

Cómpre remarcar que o Ga�
raxe Hermético cobre un 
baleiro educativo que ha�
bía en Galicia, onde non 
existía ningunha escola 
profesional de banda dese�
ñada e moitos autores ti�
ñan que formarse de ma�

neira autodidacta. 

O galardón, como é habitual, consiste nun trofeo 
elaborado expresamente para a ocasión polo artis�
ta plástico Manolo Figueiras. O Premio Ourense de 
BD chega así á súa vixésimo terceira edición. Até o 
de agora, foron galardoados co Premio Xaquín Ma�

rín, Agustín Fer�
nández Paz, Edi�
cións Xerais, Mi�
guelanxo Prado, A 
Nosa Terra, o equi�
po creativo de “A 
Familia Perpetua” 
(Carvalho, Héitor 
e Robledo), a De�
putación da Co�
ruña, a Biblioteca 
Club 33 de Santia�
go, Fausto Isorna, 
o programa Xaba�
rín Club, o Festi�
val Viñetas desde 
o Atlántico, Fran 

Jaraba, a Deputación de Lugo, o Consello da Cultu�
ra Galega, a revista Golfiño, Pepe Carreiro, o Colexio 
de Arquitectos de Galicia, a revista BD Banda, a Li�
braría Paz, o Colectivo Polaqia, o Sistema de Biblio�
tecas Municipais da Coruña, El Patito Editorial, a re�
vista Retranca e Demo Editorial.
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Edición de 20 exemplares.

Realizado, como ven sendo tradicional, 

sen coste algún, neste caso por Disigna 

Edenia a falta de proposta de cartel, 

como en anos anteriores, por parte da 

coordinación das Xornadas.

Dedicado a Benito Losada.

O cartel das xornadas
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AS CAPAS

David Rubín

Rubín (Ourense, 1977) é un 
dos autores máis prolíficos 
da banda deseñada galega, 
e un precursor do formato 
da novela gráfica na esce-
na estatal. Estudou Dese-
ño Gráfico e traballou du-
rante anos no eido da Ani-
mación (nos estudios Li-

maía e Dygra). Tras recompilar varias das súas his-
torias curtas nas antoloxías El circo del desaliento 
e La tetería del Oso Malayo. Cuaderno de tormen-
tas foi a súa primeira narración longa. Este ano pu-
blicará o segundo volume da súa novela gráfica El 
héroe, onde dá a súa peculiar versión do mito dos 
traballos de Hércules.

CONCELLARÍA DE XUVENTUDE
CONCELLARÍA DE CULTURA






