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CAPAS
Xulia Vicente

Entre os lapis femininos da ban-

da deseñada galega emerxen no-

vos trazos como o de Xulia Vicen-

te (Cariño, 1993) que iniciando 

os seus estudos en artes no ba-

charelato, aposta decididamen-

te pola formación artística. Nes-

ta altura, estuda Belas Artes na 

cidade de Valencia, orientada na 

rama de animación e traballa na realización de bandas deseñadas 

curtas para certames e publicacións. 

En 2012, obtivo o terceiro premio no I Certame Benito Losada de 

Banda Deseñada e acadou o segundo posto no I Concurso de Có-

mic de Mislata (València). O deseño que ilustra a capa deste núme-

ro 20 d’O Fanzine das Xornadas pertence á BD Una historia corrien-

te 2012 -a tinta e acuarela- seleccionada entre o material enviado 

pola autora para a exposición dos premiados no I Certame Benito 

Losada de Banda Deseñada.

Cultura

S.L.
ESCOLA PROFESIONAL DE BANDA DESEÑADA E ILUSTRACIÓN

25 AnOsDaS XoRnAdAs De BaNdA DeSeÑaDa

mailto:info@fundacionbenitolosada.org
http://www.xornadasbdourense.com


ViDa LoNgA áS XoRnAdAs

De OuReNsE

EDI-
TO-

RIAL

En poucas ocasións podemos falar de 25 anos conti-
nuados dunha actividade cultural. Revisando as con-
vocatorias e os eventos de referencia no noso país dá-
monos conta das contadas e escasas ocasións en que 
acontece, o que coloca as Xornadas nun lugar preemi-
nente. E trantándose dun xénero como a banda dese-
ñada, esta preeminencia temporal manifesta unha 
cualidade moito máis elevada que nos axuda a tomar 
consciencia do valor de facelo no ano 1987 e da valía 
de quen promoveu e dinamizaron as Xornadas duran-
te máis de dúas décadas.

É por isto fundamental salientar este valor funda-
cional así como a coherencia no operar de Benito Lo-
sada, quen potenciou a rendibilidade cuantitativa e 
cualitativa da produción cultural. Non é menos sa-
lientábel a valía a respecto dos recursos materiais de 
quen foi capaz de coordinar vontades e incentivar a 
ilusión para suprir a escaseza de medios con imaxina-
ción e dedicación. O recurso ao «próximo», a posta en 
valor de quen temos «ao lado», foi unha prática cons-
tante que xerou riqueza económica ao activar siner-
xias non só para producir eventos culturais senón ta-
mén para levantar proxectos empresariais; grazas a 
esta posta en valor do xenio local saíron profesionais 
exitosos, deseñadores de BD excepcionais tamén 
profesionalizados así como deseñadores gráficos ou 
editores entre outros profisionais ou amadores da 
cultura referenciados coas maiúsculas do minúsculo.

Así –menos é máis- temos a tarefa pendente de re-
flexionar sobre os múltiples ámbitos de aportación 

25 AnOsDaS XoRnAdAs De BaNdA DeSeÑaDa

de Benito Losada á cultura galega, e non só a respec-
to da banda deseñada. Tempo haberá de os estudar a 
fondo, mais en canto non chegan eses tempos, é de 
xustiza e rigor salientar o seu carácter polinizador 
de ave libérrima que se deixa encantar polas chama-
tivas cores das flores, inseminando pensamentos e 
utopías dunhas noutras, involucrado sen fatiga en 
novos voos cada día. Esta característica polinizadora 
que fixo da Casa da Xuventude de Ourense un fermo-
so xardín sempre en primavera, sempre florido e fru-
tífero, é un patrimonio que non debemos, non pode-
mos, non estamos en disposición de esquecer, máis 
ben desexamos cultivar, ampliar e sobrevoar, segura-
mente cun voo menos áxil, mais raibosamente libre 
como o de Benito Losada.

Nada sabemos -e é maior ainda a incerteza polos tem-
pos que corren- dos camiños polos que transitarán as 
Xornadas nos próximos anos, mais é o compromiso 
da Fundación Benito Losada -pois para iso foi crea-
da- dar continuidade a este espazo de encontro, re-
coñecimento e conscientización cultural que son as 
Xornadas de Banda Deseñada, que por algo naceron 
en Ourense -vello e contemporáneo berce cultural- 
cousa que nen é casual a pesar de ou precisamente 
pola distancia dos centros de poder cultural, que per-
miten a emerxencia da creación libre e non condicio-
nada.
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AS  XORNADAS 

1/ Historias
de GaLiZa eN Bd

Historias de Galiza en Banda Dese-

ñada foi talvez o último grande 

proxecto co cómic como pano de fun-

do que asumiu Benito Losada. Inicialmen-

te o proxecto era outro, tratábase de levar a 

BD clásicos contemporáneos da literatura ga-

lega: o Merlín de Cunqueiro, a Esmorga de EBA, o 

Ollo de vidro de Castelao, e ainda outros títulos de 

Fole, Pedraio, Risco... até unha ducia de obras e au-

tores para os que o goberno galego comprometera 

financiamento chegando 

mesmo a ser anunciado no 

Parlamento como aparece 

reflectido no diario de se-

sións. Apenas a tentativa 

depredadora de quen de-

tenta os direitos destes au-

tores foi quen de paralisar 

primeiro e invalidar final-

mente o proxecto. Neste 

contexto surxiu a oportuni-

dade de levar a BD non un-

ha historia de Galiza, mais 

unhas historias ambienta-

das nos diferentes tempos 

históricos que finalmente viron 

a luz en tres tomos que comprende-

ron desde os albores da historia até á 

Idade Media.

Nada tendo que ver os tempos políticos cos 

tempos de creación cultural, as mudanzas no go-

berno impediron a continuidade e finalización do 

proxecto, ficando en tres os tomos editados dos cin-

co previstos, tomos que completaban 25 historias e 

máis de 500 páxinas de banda deseñada. Mesmo a 

Chega esta vixésimo quinta edición das Xornadas 

de Banda Deseñada de Ourense en tempos de 

crise. Todas as exposicións concéntranse 

no Museo Municipal, que se con-

verte así no espazo matriz das 

mesmas e que as acolle 

entre o días 3 e 27 

de Outubro.
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escasa ética dos novos gobernantes impediu poder 

cobrar os traballos finais de edición –salvados in ex-

tremis os das autorías- nunha prática postpolítica, 

que confunde goberno con institución, administra-

dos con súbditos.

Mostra daquel labor director Benito Losada é a expo-

sición do mesmo nome Historias de Galiza en Banda 

Deseñada, que acolle os traballos dos cinco autores 

participantes inicialmente no proxecto: Idoia de Lu-

xán Vázquez, Jerónimo Piñeiro de 

Castro, Juan Luis Pérez, Carlos Al-

fonzo Fernández e Jaime Eizagui-

rre Santillán que traballaron du-

rante os anos 2008 e 2009 sobre 

os guións e argumentos de Carlos 

Rafael Ramos e a dirección de Be-

nito Losada. Eis o elenco destas 

Historias que nestas XXV Xorna-

das teñen continuidade nas pa-

redes do Museo Municipal de Ou-

rense, e quen sabe se un día terán 

continuidade e conclusión cos 

dous tomos que restan e que o di-

rector deixou ideados.

2/ Historia
do FaNZiNe das XorNa-
das

O Fanzine das Xornadas viu a luz 

o seu primeiro número no ano 

1994 coincidente coas VI Xorna-

das cando a iniciativa estaba 

xa plenamente consolidada. Da 

man de Benito Losada, aquel primeiro número correu 

xa baixo a coordinación de Henrique Torreiro, persoa 

que xogou un papel non só fundacional senón funda-

mental no decorrer da publicación case durante as 

dúas primeiras décadas de existencia da mesma.

Nestes 20 anos transcorridos moito ten mudado o 

mundo da banda deseñada en xeral e a galega en par-

ticular. Quen reler o editorial daquel primeiro Fanzi-

ne tomará consciencia de que en Ourense nen existía 
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tradición cultural nen edi-

torial no mundo do cómic, 

mais non é que non existise 

tradición en Ourense: Gali-

za estaba case erma e o pa-

norama na península non 

era moito máis avanzado. 

Nen sequer o nome do xé-

nero estaba fixado en ga-

lego naqueles anos funda-

cionais das Xornadas, co-

mo un extemporáneo cen-

sor linguístico deixou escri-

to na prensa local cando se 

preguntaba porqué un ga-

licismo para o xénero can-

do existía a palabra cómic 

(sic): portanto, mesmo na 

fixación do nome da nona 

das artes, as Xornadas de 

Ourense exerceron esa res-

ponsabilidade e tiveron 

esa honra, mais unha vez 

coa preclara razón e firme 

actuación do director das 

mesmas.

Previo a O Fanzine foran editados os catálogos dos 

Certames Ourense de Banda Deseñada ou os catálo-

gos da Exposición Internacional de Fanzines e ainda 

os de outras exposicións puntuais. Estas publicacións 

foran contribuindo a crear a consciencia da necesida-

de de dotar as Xornadas unha publicación propia, un-

ha publicación que non só dese conta do programa das 

mesmas senón que tamén servise como mais unha pu-

blicación da BD galega. Unha publicación en que foran 

aparecendo os traballos dos incipientes deseñadores 

que, na cidade de Ourense e a pesar da falta de tradi-

ción cultural e editorial con que se abría a editorial do 

Fanzine daquel 1994, tiña na Frente Comixario de Ou-

rense a vangarda artística, cultural e activista do xéne-

ro e que daba base social ao movimento na cidade coa 

Casa da Xuventude como espazo de referencia social e 

inxerencia institucional.
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3/ CómiC iNjuve 2012

A exposición mostra as historietas 

de 9 dibuxantes que, mediante o 

emprego xa xeneralizado de so-

portes informáticos, son expoen-

tes das últimas tendencias en 

banda deseñada e que foron pre-

miados e seleccionados na convo-

catoria anual de “Premios Injuve 

para la Creación Joven”, 

na modalidade de cómic 

no ano 2012.

Premios:

Jon Juárez, Elías Taño

Accésit: 

Alexis Nolla, François Pa-

gès

Accésit ex aequo: 

Maite Caballero, Marc 

Torices

Artistas seleccionados: 

Ximo Abadía, Pau Angla-

da, Irati Fernández

Comisario: Antonio Al-

tarriba

Xurado:

Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic 

2010.

Cristina Durán, Historietista.

Pablo Jurado, Presidente de la Asociación Profe-

sional de Ilustradores de Madrid.

Lola Lorente, Premio Ilustración Injuve 2006.

Mónica Vergés, Xefa de Servicio do Área de Inicia-

tivas, Injuve.
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4/ 1º Certame BeNito Losada
de BaNda deseÑada

No Museo Municipal do 3 ao 27 de outubro exporan-

se os traballos dos premiados e seleccionados no 1º 

Premio Benito Losada de Banda Deseñada. 

Primeiro Premio

Cristian F. Caruncho (Vidueiros - Ortigueira, 1997). 

Desde neno sempre gostou de facer deseños e aos 13 

anos decidiu dar o sal-

to e facer iso mesmo 

do que máis gostaba, 

a banda deseñada. A 

partir desta decisión 

crea o seu propio fan-

zine Historias de Rego 

Torto en 2010, onde au-

topublicou Os Marcos 

e Construcción en Re-

go Torto nese primeiro 

ano, Salustio en Norte-

américa e O Home Que 

Liberou a Fraga en 2011 

e Salustio e a Festa Na-

cional no ano 2012. Nos certames e premios aos que 

se tén apresentado conseguiu o 1º premio na catego-

ría absoluta nos III Encontros de Banda Deseñada da 

Mariña, o 1º premio na categoría xuvenil nos IV En-

contros de Banda Deseñada da Mariña e o 1º premio 

no I Certame Benito Losada de Banda Deseñada das 

Xornadas de Banda Deseñada de Ourense.

segundo Premio

Giovanna Lopalco (Francavilla Fontana, Italia, 

1982) estudou animación no Centro Sperimentale 

di Cinematografia de Turín. Ten colaborado en dife-

rentes longametraxes de animación como decora-

dora e animadora, entre outros Kérity la mansión 

des contes (Franza, 2009) ou Pinocchio (Luxembur-

go, 2011). Grazas ao apoio de La Maison des Auteurs 

de Angoulême ten podido desenvolver os seus pro-

pios proxectos como a curtametraxe Un grain de Sa-

ble. Interesada de sempre na narración visual parti-

lla o seu traballo no campo da animación con a sua 

faceta de ilustradora. Nesta altura, vive en Galiza 

onde desenvolve novos proxectos de ilustración e 

banda deseñada.
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terceiro Premio

Xulia Vicente. Coruñesa na-

da en Cariño en 1993. Iniciou 

os seus estudos artísticos 

cando cursaba o bacharela-

to. Actualmente estuda Be-

las Artes en Valencia, orien-

tada á rama de Animación. 

Paralelamente, nos últimos 

anos adicouse tamén a rea-

lizar bandas deseñadas cur-

tas para certames e publi-

cacións. No ano 2012 obtivo 

dous premios, o terceiro no 

I Certame Benito Losada de 

Banda Deseñada e o segun-

do no I Concurso de Cómic de 

Mislata.”

mención esPecial

Shi Qi Luís Yang. “Nacido ha-

berá uns anos. Sempre gostou 

dos tebeos, ainda que até hai 

pouco tempo non se puxo a 

tentar deseñalos. Na actua-

lidade estuda Belas Artes en 

Valencia, eternamente can-

sado, quer adicarse á banda 

deseñada. Arquiinimigo de Xulia Vicente”. 



Carlos Rafael Ramos
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Se tivese que resumir en duas palavras o que foi para 

min a experiencia de facer os guións das “Historias 

de Galiza”, diría que foi complicado... e diver-

tido. Ainda podería engadir outros adxetivos 

como cansado, estresante, cefalálxico, ab-

sorbente, gozoso, revelador... e apenas se-

rían tonalidades, matices contidos dentro 

das duas primeiras.

Polas barbas de Senaquerib, que foi com-

plicado! Cando comecei o traballo decatei-

me, en primeiro lugar, da miña ignoran-

cia.; da história en xeral e da história da 

miña terra en particular. Tanto tiña os 

libros que lera, moitos mais tiven de ler 

(e documentários, e wikipédias, e con-

sultas com xente mais sabia, obrigado 

a todos) para poder dotar aos meus rela-

tos da verosimilitude adecuada sen acabar na peda-

goxia ou na pedanteria. Eu quería contar histórias, 

non dar leccións, pero había miles de detalles aos que 

había que estar atento: cando incorporou os estribos 

o exército romano, cando deixou de iluminar a Torre 

de Hércules, cal era a composición dos exércitos de 

Almanzor, cales eran as ideas da herexía priscilianis-

ta, etc, etc, etc...

Tamén foi complicado por non ter outro contato que 

o virtual, a golpe de emails, cos debuxantes que se 

encarregaran de ilustrar os guións, pero a xeogra-

fía mandaba, cada un estaba no seu pombal; ainda 
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penso que moitos dos erros que cometimos ambas as 

partes podían ter-se evitado cunha relación mais di-

recta, com debates cara a cara e non naquela distan-

cia salvada só en parte por internet. Tamén, obriga-

do é dicí-lo, porque eramos uns aprendices. Eu, hoxe, 

ainda son. E un ignorante tamén.

Ah, pero tamén foi divertido. 

Talvez no inicio entrei-lle ao 

touro cun exceso de respeito, 

pero devagar tomei concien-

cia de que podía deixar-me le-

var polos relatos e meter ca-

se calquer cousa dentro de-

les: as miñas obsesións, as 

miñas afeizóns, a miña me-

mória... Así, fixen un par 

de homenaxes solapadas 

aos westerns de John Ford 

e Anthony Mann, histó-

rias de vinganza e amiza-

de, aos relatos de Conan 

de Robert E. Howard, aos fil-

mes de terror de Jacques Tourneur, á Illa do tesouro 

de Stevenson, ao Prince Valiant de Foster e A Peste 

de Camus. Reivinquei un pouquiño a Maria Balteira, 

soldadeira e cantora da que mesmo un rei facía mo-

fa, e ainda aparecín en escena cos meus compañei-

ros do grupo de teatro Maricastaña da Universidade 

de Ourense, trasladados desta volta ao tempo das 
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guerras irmandiñas. O que cheguei a rir nal-

gúns momentos...

Foi divertido, si, e triste tamén, por dous 

motivos. O primeiro, porque esta é un-

ha obra inacabada. Restan por publi-

car ainda once relatos mais, que tal-

vez xa nunca aparecerán por causa 

dunha política cultural cegata que 

ve espadas onde só tiña que haber 

arados. E así fican no limbo os rela-

tos nos que pensei falar da expul-

sión dos xudeus, dos procesos da in-

quisición, da novela picaresca que me ensinou a amar 

meu pai, da represión dos liberais tras do retorno de 

Fernando VII, do Padre Sarmiento, da efervescencia 

da Xeración Nós, dos desastres da guerra e da pos-

guerra, das inquedanzas da Transición, da catástrofe 

do Prestige... ben, talvez saian de outro xeito.

E triste, en segundo lugar, pola morte de Benito lo-

sada, un dos impulsores desta aventura, que nunca 

cedeu nos seus esforzos para que estas “Historias de 

Galiza” chegasen ao seu xusto final e que xa non o ve-

rá. Se chega, será por ti, Benito.

Pero non será o fin da História.



Jaime Eizaguirre Santillán. TOMO 3 

14



15



Carlos Alfonzo Fernández. TOMO 2 
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Idoia de Luxán Vázquez. TOMO 1
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Jerónimo Piñeiro de Castro. TOMO 2
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Juan Luis Pérez. TOMO 1
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En Compostela estamos

moitos xa para sempre derrotados

X. L. Mández Ferrín

Hai un tempo andei fantaseando cunha 

historia en torno á tópica do superheroe re-

tirado. Este é o esquema do relato:

Igual que acontece coas baterías dos te-

léfonos, a kriptonita de Superman foi es-

morecendo, co que os seus superpoderes 

quedaron anulados. Ademais o Daily Pla-

net, diario onde traballaba o seu alter ego 

Clark Kent, víuse afectado pola crise dos 

medios de comunicación impresos e tivo 

que reducir persoal, ou sexa que o bota-

ron. Por outra banda, Lois Lane, farta xa 

de tanta andrómena, decidira pasar de 

Clark e arranxar a súa vida por 

outro lado. Visto o panorama, 

mito, rito
e estereotipo na bd galega

(ou porque Superman nunca andou
por Ourense até agora que se xubilou)

manolo figueiras

2424



o superhe-

r o e  p e n -

sou en re-

tirarse dis-

cretamente 

nalgún lugar 

lonxe de Me-

tropolis e de 

Smallville, fu-

xindo de tan-

tos recordos. 

Tras moito bus-

car, atopou no 

NÓ da Península 

Ibérica unha pe-

quena cidade que 

podía ser a axei-

tada. Certamente, 

aquilo estaba como moi lonxe de todo, pe-

ro tranquilizouno saber que se atopaba 

dentro dun estado militarmente membro 

da Organización do Tratado do Atlántico 

Norte. Por outra banda, a devandita cida-

de semellaba ter as características per-

fectas: era pequena, fermosa, habitable 

e a súa xente afable e acolledora. A zona 

tamén era coñecida polas súas augas ter-

mais. Non eran como a kriptonita pero re-

sultáronlle moi tonificantes. Conseguíu 

praza nunha boa re-

sidencia da tercei-

ra idade situada 

moi perto das co-

ñecidas fontes 

de auga quen-

t e ,  e  a d e m a i s 

no diario local 

abríronlle as 

portas a posi-

bles colabora-

cións xorna-

lísticas que 

lle permiti-

rían seguir 

sentíndose 

activo; só 

lle puxeron dúas pequenas con-

dicións: non ía cobrar nada e non se podía 

meter en grandes enrascados investigati-

vos. Total - dixéronlle- aquí o crime orga-

nizado é de moi baixa intensidade.… E asi 

vai pasando o noso exsuperheroe a etapa 

final da súa vida. Atópase ben, plácida e ra-

zoablemente feliz, aínda que ás veces, can-

do pasea pola Alameda cos seus compañei-

ros de residencia, queda atrasado ollando 

para o ceo, rastrexando o paso lonxano 

dos paxaros, dos avións… e é entón cando 
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cruza polo fondo dos seus ollos un lóstre-

go de profunda melancolía...

Penso que esta microhistoria ten un bo 

final; pero tamén podería ser un bo prin-

cipio para a reflexión. Por exemplo, pode-

ríamos comenzar lembrando o que dicía 

o vello abó Calros cando consideraba que 

a dificultade de establecer unha estética 

materialista non residía en admitir que a 

arte e o epos dos gregos estivesen vence-

llados a certas formas da evolución social, 

senón no feito de que esta arte 

constitúe aínda unha fonte de 

pracer estético e unha norma 

inclusive para quen vive en dis-

tinta situación histórica. Para, 

de seguido, facérmonos eco 

do que verbo desta cuestión 

pensa o tío Umberto, que se 

afasta un chisco de Calros 

cando afirma que a cues-

tión non se pode solventar 

simplemente en termos de 

“nostalxia por unha infan-

cia histórica perdida” se-

nón en clave de estética 

estrutural ou, por dici-

lo doutro xeito: aquí e 

agora seguimos apreciando e “compren-

dendo” a arte doutras épocas e doutros lu-

gares non tanto por unha cuestión de sig-

nificado como por unha cuestión de ritmo, 

ou do que para Eco vén sendo o mesmo, da 

organización sintáctica capaz de nos orien-

tar acerca do código segundo o cal hai que 

ler unha obra. Para Marx, a fetichización da 

mercadoría estaba no cerne da súa crítica 

política e económica. No seculo XX, Baudri-

llard concorda co abó, só que substituíndo 

o concepto “mercadoría” polo de  “signo”, 

co que lle outorga unha primacía absoluta 

ao intercambio simbó-

lico. E hoxe, na chama-

da era da imaxe e da co-

municación, unha pre-

gunta ben pertinente é 

a de que sucede cando un 

símbolo, desde o máis sa-

cro ao máis profano, des-

de o máis radical ao máis 

inocuo, é reciclado e retor-

na, noutra condición, á so-

ciedade.

A Eco interésalle nomeada-

mente a figura de Superman 

como mito do mundo moder-
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o subseguinte. Superman sostense como 

mito, unicamente no caso de que o lector 

perda o con- trol das relacións 

temporais e re-

nuncie a razoar 

tomándoas co-

mo base, aban-

doándose así 

o fluxo incon-

trolable  das 

historias que 

se lle ofrecen 

e manténdo-

se na ilusión 

dun continuo 

presente. Es-

te inmobilis-

mo tempo-

ral configu-

ra finalmen-

te unha estrutura circular e estática, como 

forma axeitada dunha mensaxe ideolóxico-

pedagóxica sustancialmente inmovilista.

Como é ben sabido, por razóns de tipo his-

tórico e social, o cómic aparece en Galicia 

de forma serodia. Sempre se dixo, e seme-

lla lóxico, que nun territorio caracterizado 

pola pervivencia do rural e do tradicional, 

no, vehiculizado a través da linguaxe e da 

industria dos comics, e considera que na so-

ciedade de masas da época da civilización 

industrial, ten lugar 

un proceso de mitifi-

cación similar ao das 

sociedade primitivas. 

Este proceso actúa, 

especialmente nos 

seus inicios, dacordo á 

mesma mecánica que 

utilizan os poetas, dan-

do pé  ao acto de identi-

ficación entre un obxec-

to ou unha imaxe  e un-

ha suma de finalidade, xa 

consciente xa inconscien-

te, de forma que se realice 

unha unidade entre ima-

xes e aspiracións, que ten 

moito da unidade máxica sobre a que os pri-

mitivos baseaban a propia operación mito-

poiética. Outro aspecto importante que 

Eco apunta na súa análise é o tratamento 

do tempo nos episodios, que pasa por alto 

o precepto kantiano segundo o cal é lei ne-

cesaria da nosa sensibilidade e por tanto 

condición de toda percepción, que o tem-

po precedente determine necesariamente 
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non había moito lugar pa-

ra un medio de expresión 

que nacera vencellado á 

modernidade e á cultu-

ra urbana e industrial. 

Así pois, cando aquí 

comezamos, outros 

xa levaban moito ca-

miño andado. Da-

quela, é probable 

que desde Galicia 

se ollara como 

algo moi, moi 

lonxano a épo-

ca dourada da 

BD americana 

e europea coas súas historias arquetípi-

cas e heróicas de tiraxes millonarias para 

masas de lectores fieis. Chegabamos tar-

de e, xa se sabe, quen chega tarde nin bebe 

viño nin come carne… Pero aínda que o sig-

nificado e o contexto de moitas daquelas 

obras podían resultarnos alleos, estaba o 

ritmo, os códigos sintácticos que estrutu-

ran e universalizan toda arte. Chegar tarde 

non implica ser parvo (e viceversa). En to-

do caso, quen chega tarde olla para a festa 

doutro xeito. Quizá sexa por iso polo que xa 

desde o principio semella que os creadores 

galegos 

de BD co-

l l e r o n  o 

arquetipo 

d o  s u p e r -

heroe cunha 

vontade des-

m i t i f i c a d o -

ra, próxima ao 

underground, 

e optaron pola 

representación 

de figuras crepus-

culares ou aberta-

mente paródicas; al-

go que poderíamos 

chamar “postsuper-

heroe”, que non é o mesmo que o tópico 

antiheroe, omnipresente como arquetipo 

en moitísimas producións da moderna cul-

tura popular.

Daquela, nun momento histórico de cer-

ta efervescencia política, algúns debu-

xantes galegos puideron establecer ex-

presa ou tácitamente a seguinte premi-

sa: Xa que non puidemos construir (de-

buxar) os nosos mitos, resistámonos 

ante a invasión dos seus. Ou, se cadra, 
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o “postsuperheroe” vén sendo unha ale-

goría do propio país: Nós non temos os 

superpoderes dos grandes centros da 

industria e da economía, pero temos al-

go que sempre resulta imprescindible 

en todo heroe que se precie: causas xus-

tas que defender, inxe-

nio para re-

s o l v e r  o s 

p r o b l e m a s 

e  v o n t a d e 

de loita. Ago-

ra  ben,  est a 

loita por for-

za tense que 

dar usando as 

mesmas armas 

gráficas ca eles; 

se non, non tería graza. Había ser cáse-

que imposible facer unha listaxe com-

pleto de todas as personaxes destas ca-

racterísticas creadas en Galicia. Quizá o 

máis representativo sexa o capitán Zel-

ta saído do lapis de Xaquín Marín a prin-

cipios dos setenta. Inclusive no campo 

da pintura tiveron lugar nesta mesma 

época interesantes propostas que re-

plicaban ás viñetas pop de Lichenstein, 

como acontece nalgunhas obras de Vi-

dal Souto. Do mesmo xeito, na que é cá-

seque unanimemente considerada co-

mo obra fundacional da BD galega, O 

home que falaba vegliota de Reimun-

do Patiño, xa aparece claramente es-

te rexistro postheróico integrado 

no tratamen-

to salvaxemente expresionista das ima-

xes. Dous exemplos máis: o número 6 de 

Frente Comixario de 1993 especialmente 

adicado aos superheroes, leva na porta-

da unha imaxe realizada polos Pestin-

ho que é case unha declaración de prin-

cipios: Superman xace morto no seu ca-

daleito, velado por unha serie de novas. 

E un caso máis recente, o da ambiciosa 

novela gráfica El Heroe de David Rubín, 

onde acontece algo que para un lector 
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afeito ás conven-

cións do xénero, re-

sulta bastante des-

acougante: o prota-

gonista vai envelle-

cendo ao longo do 

relato.

Walter Benjamin, un 

dos primeiros pensa-

dores que tomaron 

conciencia da impor-

tancia das manifesta-

cións da cultura de ma-

sas no marco da civiliza-

ción industrial, explora 

na súa filosofía da historia os nexos par-

ticulares entre pasado e presente, dous 

tempos cuxa relación tratou de redefinir. 

O tempo dos antepasados e o noso  pro-

pio están entrecruzados de discursos mar-

cados polas relacións de poder. Desde o 

agora óllase para o que foi en formas moi 

diversas e asígnanselle distintos signi-

ficados. O materialismo histórico que él 

propugna tenta clarificar conceptos co-

mo: tempo-agora, tempo homoxéneo e va-

leiro, intre, continuum… A propósito das 

cuestións temporais, Benjamin abre li-

ñas de reflexión 

e de crítica so-

bre o modo no 

que as diferen-

tes perspecti-

vas (políticas, 

estéticas, his-

toriográficas, 

etc., …) abor-

dan o relato 

do aconteci-

do. O arte-

facto de re-

p r e s e n t a -

ción do pa-

s a d o  q u e 

máis xenreira lle suscita é a idea do progre-

so da humanidade a mellor. A crítica deste 

concepto serviralle como ferramenta para 

desenmascarar tópicas visións do mundo 

-lembremos que asiste en primeira persoa 

á convulsa historia política de Alemania 

na primeira metade do século XX-  e como 

contramodelo desde o que definirá unha 

persoal teoría da historia. A súa filosofía 

configura un mundo que está nas antípo-

das do universo plano e ahistórico de Su-

perman, personaxe nacido, por certo, ta-

mén nos anos trinta do século XX. Benja-
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min considera que a filosofía de Nietzche 

representa un cetro tipo de pensamento 

relixioso capitalista. A idea do superhome 

implica un salto apocalíptico non cara á 

conversión, a expiación ou a purificación, 

senón cara a un crecemiento constante 

que finalmente resulta explosivo e dis-

continuo. Por eso, crecemento e desen-

rrolo resultan inconciliabeis (no sentido 

do adagio “Natura non facit saltus”): o su-

perhome é o home histórico, cons truído 

sen arrepentimento e que atravesa o ceo. 

Esa destrución do ceo polo crecemiento 

da capacidade dominadora do home, xa 

foi xulgada por Nietzsche como unha cul-

pabilización (deuda) relixiosa; e segue a 

ser iso. Aínda que claro, comparada coa 

dos superheroes, a do superhome xa é ou-

tra historia…

E falando de historia, no ano 2008 tivo lu-

gar en Compostela unha exposición comi-

sariada por Gemma Sesar e Fausto Isorna 

que até o de agora constitúe a máis comple-

ta e exhaustiva revisión documental sobre 

a BD galega. Nunha nota dos cretos no ca-

tálogo, os organizadores adican  a mostra á 

memoria de Reimundo Patiño, Chichi Cam-

pos, Fernando García Varela, Gonzalo Via-

na, Chus Debén, César Moreiras e Suso Pe-

ña. A esta listaxe de pioneiros, hoxe habe-

ría que engadir o nome de Benito Losada. 

Eis -estes si- os nosos superheroes.
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HENrIQuE TOrrEIrO

Benito Losada
e as Xornadas de BD

Capa e contracapa 
da publicación de 
outubro de 1989

Coñecín a Benito cando asistín —naquela altura, aínda só como «obser-

vador», non como membro da organización— a unha das reunións prepa-

ratorias das primeiras Xornadas de Banda Deseñada de Ourense. Sabía 

que iamos estar nunha xuntanza co director da Casa da Xuventude, no 

seu despacho; a pesar de todo o mundo falar del coa sorprendente fami-

liaridade do simple apelativo de «Benito», non imaxinaba que un cargo 

institucional puidese ter un trato tan amigábel e tan exento de falsas for-

malidades. Sorprendeume aquela familiaridade, que non 

estaba forzada senón que era habitual no funcionamento 

daquela Casa.

Con esa naturalidade, Beni-

to era un experto en dinami-

zar as persoas que tiña ao 

seu redor. Ademais de facer 

el mesmo todo tipo de traba-

llos —organizar significaba 

tanto facer chamadas tele-

fónicas e redactar documen-

tos como mover caixas, colgar 

cadros ou pegar selos de co-

rreos para envíos masivos de 

cartas—, impulsaba o dos de-



Benito Losada e as Xornadas de BD

Benito Losada fotografiado 
por Eduardo Núñez, 1989

mais, en moitas ocasións tan fundamental como o seu, ás veces simple-

mente marcando os ritmos. 

Tal como o resto de cousas que se organizaban arredor da Casa da Xu-

ventude, as Xornadas tiveron sempre orzamentos moi modestos. Be-

nito, porén, conseguía que ditos orzamentos fosen suficientes, gra-

zas, por unha parte, a saber tirar partido da infraestrutura que fora 

conformando na Casa (os mar-

cos reutilizábeis para as exposi-

cións, e as caixas para transpor-

tar eses marcos, por exemplo), á 

que se engadía o propio persoal 

—que, aínda que non fose aquel 

exactamente o seu labor den-

tro da Casa, colaboraba gustoso 

en asuntos como a montaxe e o 

transporte das exposicións—. 

Outra das claves para entender 

eses orzamentos era a busca de 

todas as sinerxías posíbeis con 

outras asociacións, institucións ou entidades que estiveren dispostas 

a colaborar. O programa das Xornadas nutriuse en boa medida ao longo 

da súa historia deses intercambios e colaboracións, especialmente no 

referente ás mostras. Iso contribuíu a outra das marcas de identidade 

das Xornadas: o contacto con Portugal.

As Xornadas de Banda Deseñada naceron da detección dun interese polos 

cómics entre a xuventude (aínda que, como en todo, o público obxectivo 

non fose nunca unicamente o da xente nova). Non é un detalle sen impor-

tancia: o propósito orixinal e fundamental da xestión cultural por que 

avogaba Benito estaba na dinamización «de base». Atender as necesida-

des do contorno social en que se encaixaba a actividade; ese era o obxec-

tivo. Despois, podía resultar que aquilo deviñese nun evento de interese 

galego, peninsular ou global, mais esa non era a preocupación. É algo que 

hoxe en día parece esquecerse en moitos ámbitos da xestión cultural, que 

semellan proxectados para a competición con outros eventos de magni-

tude, a base de grandes nomes e coa vista posta na bendición por parte 



Benito Losada e as Xornadas de BD  Henrique Torreiro

dos medios de comunicación «centrais», en vez de ter presente antes de 

calquera outra cousa o seu público directo. No canto de transformar to-

do en festivais ultraconcentrados —a seguir a moda imperante—, a xes-

tión desenvolvida por Benito Losada era máis a da cultura inserida no día 

a día, no calendario de todo o ano. E non todo foron grandes actividades, 

senón ás veces pequenas cousas que podían chegar a medrar ou sinxela-

mente deixar de existir cando tiñan cumprido a súa función.

Por iso, unha das características da forma de facer de Benito, como que-

da patente na análise dos sucesivos programas de actividades das Xor-

nadas de Banda Deseñada, era a da continua evolución, a busca de novas 

fórmulas e de mudar todo o necesario para seguir adaptando a actuación 

ás necesidades reais do contorno sociocultural directo. O vello adaxio de 

xestor cultural de «Se algo funciona, non o toques» normalmente agacha 

un desinterese pola pescuda de erros —uns erros que sempre existen en 

calquera organización—, e non era parte da filosofía de Benito. Iso tamén 

levou a que outras iniciativas por el promovidas tivesen unha vida limita-

da no tempo.

A dinamización sociocultural desenvolvida por Benito tiña claramente 

unha intención renovadora, transformadora, e a súa horizontalidade or-

ganizativa levaba en si mesma a semente democratizadora, participati-

va. Home de conviccións progresistas, Benito non tiña ningunha dúbida 

de que o seu traballo era para a sociedade, e non para os gobernantes, 

fose cal for a súa cor. E, aínda así, sabía navegar as augas para que desde 

a Administración soubesen apreciar a importancia do que organizaba, 

e continuasen a apoiar económica e politicamente aquelas actividades.

As Xornadas de Banda Deseñada de Ourense débenlle moito a este incan-

sábel promotor, que nunca se limitou a ser un bo director de casa da xu-

ventude —o cal xa tería estado moi ben—, senón que demostrou que o 

seu ámbito de actuación podía ser moito maior. Non é difícil inferir disto 

que a propia banda deseñada galega, agora xa valorada por todos, é ta-

mén debedora do constante labor de Benito Losada.
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Se na edición das Xornadas de 2012 nos marcába-

mos como o maior dos desafíos a recuperación da 

convocatoria dos Premios de Banda Deseñada que 

comezaran levando o nome das Xornadas e poste-

riormente tiveran continuidade renomeados como 

Na Vangarda e GZ-Crea, nesta segunda convocato-

ria do Certame Benito Losada de Banda Deseñada 

continua desafiándonos o Premio para a súa con-

solidación, conscientes da importancia do mesmo 

para o sector da BD galega, nomeadamente para os 

novos creadores e creadoras.



A esta segunda convocatoria concorreron 14 auto-

res/as que enviaron 20 traballos -manténdose por-

tanto o nível de participación a respecto de 2012- 

que foron analisados e avaliados por un xuri com-

posto polo deseñador e dinamizador da banda dese-

ñada Kiko da Silva, o libreiro especializado Simón 

Blanco e o guionista de cómics e letrista Carlos 

Rafael, con Xavier Paz como secretario sen voto re-

presentando a Fundación Benito Losada.

Para este 2º Certame Benito Losada de Banda 

Deseñada establecéronse dúas categorías segun-

do as idades dos participantes -unha primeira para 

menores de 17 anos e a segunda até aos 35- pois así 

o aconsellaba a experiencia da participación do ano 

anterior.

Na categoria para menores de 17 anos, o 1º premio 

foi concedido a Cristian F. Caruncho, facendo o xu-

ri unha mención especial para Breixo Mosquera 

Freire.

Na categoría até aos 35 anos, o primeiro premio foi 

concedido a Xulia Vicente Jiménez e o segundo a 

Uxía Larrosa Villanueva, facendo o xuri unha men-

ción especial para os traballos de Giovanna Lopalco 

e José Nuno Fraga.

38



39

-17 anos
 1º premioCristian Fojon Caruncho
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-17 anos
Mención especial

Breixo
Mosquera Freire
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até 35 anos 1º premio

XuliaVicente Jiménez
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até 35 anos
2º Premio

Uxía
Larrosa Villanueva
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até 35 anosMención especialGiovannaLopalco
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até 35 anos
Mención especial

José Nuno
Fraga
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Premio

Ourens
e

de BD

Á Mellor

Iniciat
iva 

O Premio Ourense de BD, que anualmen-

te é entregado nas Xornadas para dis-

tinguir aquelas iniciativas ou traxecto-

rias de maior interese e importancia no 

paranorama anual da banda deseñada 

galega, recai neste ano 2013 na revis-

ta OINK! do Xabarín Club e na empre-

sa compostelá AGALIP promotora da 

revista.

OINK! e AGALIP son merecedo-

ras deste premio por unha apos-

ta arriscada e esperanzadora, que 

devolve á cidadanía unha revis-

ta para a infancia e a xuventude, 

profesional, atrainte e en gale-

go, revertendo unha situación 

que pareceía inviábel na Galiza 

actual logo da desaparición da 

revista Golfiño hai xa máis dun-

ha década. 

A revista, de periodicidade 

mensal está presente nos 

quiosques desde o més de 
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Setembro e abre a posibilida-

de da suscrición. Desta ma-

neira, os nenos e nenas gale-

gos podan alimentar a ilusión 

de receberen nas súas casas a 

revista para estar informados 

non só da oferta do programa 

favorito de xa dúas xeracións 

de rapazada galega, senón ta-

mén con reportaxes sobre arte, 

historia, ciencia ou deportes en-

tre outras.

Como eles mesmos publicitan, a ini-

ciativa fundaméntase nun equipo 

de xente nova e profesional apoia-

dos no revolucionario Xabarín e a 

súa particular maneira de interpre-

tar o mundo. Un equipo profesional 

que tentará verter na revista unha ac-

titude crítica, divertida, dinámica e 

que pretenden educativa. Con a Banda 

deseñada como bandeira e con autores 

de diferentes estilos que afian o seu la-

pis para nos oferecer viñetas e ilustra-

cións orixinais alegría de crianzas e pe-

quenosmaiores, da man Miguelanxo Pra-

do, Kiko da Silva, Andrés Meixide, Miguel 

Porto, Fran Bueno e Marilar Aleixandre, 

Miguel Robledo, Jacobo Fernández, Kohell, 

Victor Rivas e Pinto & Chinto... que nos con-

citarán més a més para nos contaren as últi-

mas aventuras.

Viva o porco bravo! OINK! OINK! OINK!



O cartaz
das Xornadas

O cartaz das XXV Xornadas de Banda Deseñada ela-
borouse sobre unha viñeta do deseñador e arquitec-
to Jaime Eizaguirre, un apaixonado do deseño desde 
que ten uso de razón… Cabe destacar de Eizaguirre 
que no ano 2003 gañou o primeiro premio na catego-
ría B do Certame Galego de Banda Deseñada coa obra 
Ferretería O Desparafusador, así como a súa partici-
pación na serie de publicacións Historias de Galiza en 
Banda Deseñada e no libro multiformato EBA 5.0, tra-
ballos ambos os dous editados pola ouresana Difuso-
ra de Letras, Artes e Ideas.

Desde 2005 traballa como arquitecto con Ana López 
(anaeteiza) en colaboración permanente con outros 
estudios, e cabe pór en destaque que utiliza con fre-
cuencia deseños a man e bandas deseñadas como re-
cursos para presentar os seus proxectos, convencido 
do grande potencial dos deseños como ferramenta 
de comunicación visual.

Recentemente creou e desenvolveu a iniciativa 
#drawingcommons, sesións online de deseño ao vivo 
en que o publico pode facer peticións e nas que os re-
sultados son partillados para ser utilizados libremen-
te baixo licenza Creative Commons-by-sa.

O deseño escollido para o cartaz das XXV Xornadas 
pertence orixinariamente á historia do terceiro tomo 
das Historias de Galiza en Banda Deseñada. O que nos 
ofrece Jaime Eizaguitrre é o aspecto da viñeta antes 
da postproducción no computador, un deseño feito a 
tinta, sobre un papel no que está impreso o primeiro 
boceto (escaneado e logo impreso en azul claro), nun 
sistema non habitual, mais que ao autor lle permi-
tiu avanzar moito e rápido co deseño. Trátase dunha 
das escenas máis divertidas e das máis difíciles de en-
caixar en opinión do guionista da obra Carlos Rafael 
Ramos…
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