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Atila 

 O fío condutor desta historia 
será unha entrevista que Castelao 
concede á xornalista e dramaturga 
Magda Donato e que se publicou 
no número 32 do magacín Mi 
revista. Como material adicional 
para ilustrar o texto, e como 
agasallo para ela, Castelao 
entrégalle uns debuxos do libro 
editado no ano anterior, Atila en 
Galicia, no que o artista quixo 
plasmar as atrocidades e a 
masacre que se están a cometer 

durante a guerra. 

 
E así, mentres percorren as rúas 
da cidade, a súa conversa vaise 
ver interrompida pola chegada da 
aviación italiana nun dos primeiros 
bombardeos sobre Barcelona. E é 
a partir de aquí cando Iván e 
Inacio espremen e explotan todos 
os recursos gráficos e narrativos: 
nas escenas do interior do refuxio 
antiaéreo alteran o número de 
viñetas por páxina, ou eliminan os 
recadros nunha pasaxe na que o 
noso protagonista lembra 
anécdotas da súa infancia na 
pampa arxentina, recursos cos que 
acadan culminar o episodio con 

claridade e brillantez. 

INACIO VILARIÑO (Lalín, 1974) 

   Licenciado en Belas Artes pola 

Universidade de Vigo. Logo dun 

decenio dedicado ao teatro, 

comezou en 2003 a escribir e 

adaptar para a escena textos 

dramáticos, que representa coa 

compañía Fantoches Baj; entre 

estes; Rei, Rei?, O asombro, 

Poesía última de Lois Pereiro, 

Pedro e o lobo e As pombas de 

Carboeiro (xunto con Benxamín 

Otero). En 2008 editou en Baía o 

libro ilustrado Tío Miseria. En 

2009 e 2010 recibiu o Premio Barriga Verde de Textos para 

Monicreques, nas modalidades de adultos e infantil, pola 

obras Auga que non vas beber... e  Fábula galénica. En 2011 

obtivo, con Iván Suárez, o Premio Castelao de Banda 

Deseñada pola obra Titoán. Esta obra, e mais O pobre tolo, 

Máis alá e Atila conforma polo de agora o proxecto que 

sobre a vida de Castelao está a desenvolver en banda 

deseñada xunto con Iván Suárez. Moi interesado pola cultura 

popular, é membro colaborador do Instituto de Estudos de 

Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa [in 

Atila]. En 2016, gañou o XII Premio Barriga Verde para 

teatro de monicreques, na modalidade para rapaces, coa 

obra Os golfiños e o xigante. 

Máis en http://www.baiaedicions.net/galego/autores/

vilarinosanmartininacio 

Unhas breves notas biográficas 

Histórica 

BD Galega 

Bibliografía sobre Castelao 
Na biblioteca: 

PAZ  ANDRADE, Valentín (1982). Castelao na luz e na sombra. 
Ediciós do Castro.  Sada. 

GARCÍA, Xosé Lois (1979) : Castelao i Catalunya. Alvarellos. 

Castelao 33 anos despois (1983). Reedición do nº especial A Nosa 
Terra na morte de Castelao (nº 474, 1950). A Nosa Terra. Vigo 

Castelao e Bóveda (1986). Extra 5-6 A Nosa Terra. Vigo. 

Castelao as cartas de América. Documentación e fotografía. A 
Nosa Terra, nº 12. 

REI ROMEU, Manuel (1999).  Alfonso Daniel Castelao. A Nosa Te-
rra. Vigo.  

As imaxes de Castelao [Fotobiografía] (2000). Promocións 
Culturais Galegas S.A. Vigo. 

Pontevedra. Roteiro Castelao. (2000). A Nosa Terra. Vigo 

REI NÚÑEZ, Luís 2016): O encargo do señor Castelao. Xerais. 
Vigo. 

Na rede: 

http://www.museo.depo.es/coleccion/catalogo.castelao/
es.03110000.html 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%

ADguez_Castelao 

http://fundacioncastelao.gal/ 

Por último, salientar un novo 
logro que os autores alcanzan para 
aqueles lectores que non teñan 
coñecemento previo da figura do 
ilustre rianxeiro: a lectura deste 
capítulo de xeito independente 
servirá como achegamento inicial, 
e será perfectamente válida como 
ollada global da súa vida e do seu 

carácter”.  

http://www.komic.es/gl/
lecturas/518-atila-coleccion-
castelao-4-demo-editorial-

komic.html 

IVÁN SUÁREZ (Santiago de Compostela, 1973) 

Licenciado en Belas Artes 

pola Universidade de Vigo, 

cursou estudos de 

realización e produción na 

IDEP de Barcelona. En 1996 

recibiu un accésit no 

Certame Ourense de Banda 

Deseñada, e dous anos 

despois o 2º premio no 

Concurso de Banda 

Deseñada Xuventude 98. 

Alternou o seu traballo 

como deseñador coa 

ilustración infantil e xuvenil; realizou así libros para 

Kalandraka e Oqo Editora (Co vento de cara, Palabra de 

crocodilo). En 2008 fixo a súa primeira incursión na 

animación. Ese mesmo ano publicou Polaqia con guión de 

Kike Benlloch, o álbum Rara avis. En 2011 obtivo, con 

Inacio, o Premio Castelao de Banda Deseñada pola obra 

Titoán, segundo dos catro títulos que polo de agora levan 

publicados dentro do proxecto Castelao colección [in 

Atila]. 

Máis en http://culturagalega.gal/bd/

autores_detalle.php?Cod_prsa=55&busca=Ivan%20Suarez 

http://www.urdime.net/#!paxina-fantoches/c18q0
http://tarabelateca.blogspot.com.es/2013/02/as-pombas-de-carboeiro.html
http://tarabelateca.blogspot.com.es/2013/02/as-pombas-de-carboeiro.html
http://www.baiaedicions.net/galego/autores/vilarinosanmartininacio
http://www.baiaedicions.net/galego/autores/vilarinosanmartininacio
http://www.museo.depo.es/coleccion/catalogo.castelao/es.03110000.html
http://www.museo.depo.es/coleccion/catalogo.castelao/es.03110000.html
https://gl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADguez_Castelao
https://gl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADguez_Castelao
http://fundacioncastelao.gal/
http://marelabe.blogspot.com.es/2015/03/1809-rebelion-neria-alberto-varela.html
http://marelabe.blogspot.com.es/2016/10/aleida-cidade-sen-alma-victor-boullon.html
http://marelabe.blogspot.com.es/2013/02/a-torre-dos-mouros-de-manel-craneo.html
http://culturagalega.gal/bd/autores_detalle.php?Cod_prsa=55&busca=Ivan%20Suarez
http://culturagalega.gal/bd/autores_detalle.php?Cod_prsa=55&busca=Ivan%20Suarez


 

 

A marela tarabela 

A marela tarabela  

Atila –Castelao-: suxestións de lectura 

 

Suxestións transversais: 

O título, Atila, tenta reflectir a gravidade histórica 

da Guerra Civil e a represión. Coidas que lle acae aos 

feitos? Por que? 

Que sabes do diábolo, brinquedo co que xogan as 

raparigas do cómic? E dos xogos populares? 

Dise que as guerras civís son as peores. Por que? Hai 

guerras mellores e peores? 

Fálase da Guerra Civil española como unha cruzada. 

Que compoñente impulsa tal denominación? 

Os nomes das rúas (odónimos) barcelonesas  evocan 

o período de confrontación. Que criterios cres que se 

deberían ter en conta á hora de bautizar as rúas 

dunha localidade? 

Vistas as viñetas, como imaxinas un búnker 

antiaéreo? 

Novela gráfica ou banda deseñada? Consideras 

ambas terminoloxías iguais ou que matices as poden 

diferenciar? 

 

A principi del 1937 arriba Castelao a Barcelona 
procedent de València. La seva activitat en 
aquesta ciutat marca una fita important en la 

historia de Galícia. (Avui de 16-10-1977) 

Busca información sobre Galicia mártir e Atila en 
Galicia?  
Cal é a intención destes dous álbums? 

A obra sitúanos a Castelao en Barcelona. 
Por que se encontra nesa cidade en 1937?  

Arredor de que xiran as conversas posteriores ?  

Como expresan os rostros, sobre todo Castelao, o 
que os personaxes senten? Cales son as 

sensacións dominantes? 

Como explica Castelao o feito de non estar 
combatendo na fronte? Como participa el na 

loita antifascista? 

 Neste plano xeral a toda páxina, achamos dúas 
raparigas xogando alleas á crúa realidade da 
guerra. Un paradoxo que complementan no 
segundo (plano xeral), terceiro (plano de detalle) 
e cuarto (plano xeral) cadriños a través da 
representación dunha obra alegórica de 

monicreques. 

Cal era a finalidade da representación? 

Que reflicten as expresións de Castelao e Virxinia ante 
o encontro cun grupo de milicianos galegos?  

E as destes? 

De súpeto, o ruído de avións e o asubío das 
bombas. Os rostros reflicten a traxedia. Una das 

bombas vai caer na casa de Castelao: 

Castelao escribe: Cando eu escribía, a fins de 
1937, a teoría dos discursos que compón o 
primeiro libro, estaba lonxe de sentir os 
optimismos que a miña pluma deitou nas 

cuartillas (Sempre en Galiza, p. 142, Akal. 1976). 

Pasados uns meses vai ter lugar un feito que 
puido cambiar radicalmente o referente ético 

de Castelao. 

Mentres e de novo alleas á realidade dos 
feitos as raparigas xogan na rúa co brinquedo 
do diábolo, con caras cheas de compracencia e 

confianza. 

 A biografía de Castelao penetra a súa obra. 
Personaxes da súa obra confúndense co propio 

Castelao. 

Que hai de autobiográfico nestes episodios? 
Como fai Castelao para converterse nun dos seus 

personaxes? 

O relato conecta coa narrativa de Castelao:  
Cousas e Retrincos. 



 

 

Castelao tamén nos amosa o seu desexo da 
xustiza do ollo por ollo e dente por dente. 
Como explicariamos que un home de perfís 
tan  humanistas e pacifistas chegue a 
expresar ese afán de vinganza? 

Soben ao tranvía, colectivizado. As ideas 
flúen entre os pasaxeiros consonte o momento 
que se está a vivir. Cales destacariamos? 

O paseo polas rúas barcelonesas achéganos ao 
seu lado humano, ideolóxico e intelectual, co 
uso reiterado de primeiros planos. 

A xente resgárdase nos refuxios antiaéreos 
(búnkeres acondicionados para protexerse 
das bombas).  

A gravidade do momento sérvelle a Castelao 
para reflexionar: 

O lado humano de Castelao compleméntase 
con certas anécdotas pintorescas: 

Entremedias, a volta á realidade da guerra. 
Óense as sirenas de alarma ante a chegada 
dos bombardeiros italianos: 

O carácter de Castelao complétase coas saídas 
de ton ante o que considera unha 
desconsideración. Os globos con certo contorno 
impreciso e os sinais cinéticos así o ratifican. 

Fíxadevos como 
van mudando as 
caras dos dous. 
Conforme Caste-
lao se vai alpori-
zando e o secre-
tario do ministro 
se vai achicando. Como explicarías o xogo de luces e 

escuridade? E o cambio na tipografía das 
onomatopeas? 

A seguir, Castelao deita toda a súa rabia 
nunhas viñetas expresionistas que denuncia 
a terror fascista e supoñen todo un pesadelo 
para a sociedade e para el persoalmente, xa 
que ve frustrados os anhelos de paz e 

liberdade 

E os trazos descritivos dos primeiros planos 
afondan na crueldade e instinto 
exterminador que conforman a ideoloxía 

fascista, sostida esta nunha risa arrepiante. 

A morte convértese así no pracer da 

intolerancia. 

E hoxe, estamos volvendo ás andadas? 

 

O Proxecto Colección Castelao de Inacio e Iván 
Suárez chega ao seu ecuador. Estes son os 
volumes publicados polo de agora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación posterior a O 
pobre tolo, Titoán 
céntrase nunha etapa 
anterior da vida de 
Castelao: a transición da 
xuventude á madurez, xa 
rematados os estudos de 
medicina. O fío da historia 
constrúese a partir da súa 
relación con Titoán, un 
veciño de Rianxo.  

Ano 1934, Castelao é 
desterrado a Badaxoz 
pola súa actividade 
política.  Séntese como 
un estraño, pero axiña 
se mergulla na situación 
política estremeña. En 
Portugal, Castelao 
adquire O pobre tolo, 
de Teixeira de Pascoaes, 
que marcará esta etapa 
da súa vida. 

Máis alá! lévanos ás 
lembranzas  sobre a súa 
viaxe europea de 1921, 
cs visitas aos museos, os 
encontros co filósofo 
Bergson, o pintor 
Corredoira ou o músico 
Manuel Quiroga, o que 
nos axuda a entender 
algúns dos seus aspectos 
éticos e estéticos.  

En Atila, como xa 
vimos na presente 
Guía de lectura, 
atopamos a Castelao 
no mes de febreiro de 
1938 en Barcelona.  

http://marelabe.blogspot.com.es/?q=inacio 

A xente está angustiada polo bombardeo. 
Os rostros reflicten un fondo pesadume. 
Castelao pon o contraste e comeza a 

historia... Cal é intención de Castelao? 

https://issuu.com/marianocasas/docs/
atresbandasgalego 

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iesnumero1estrada/system/files/LECTURA%
20DE%20IMAXES%20-o%20comic_0.pdf 

http://marelabe.blogspot.com.es/2015/06/atila-inacio-ivan-suarez.html?q=Atila
http://marelabe.blogspot.com.es/2013/09/mais-ala-de-inacio-ivan-suarez.html?q=M%C3%A1is+al%C3%A1
http://marelabe.blogspot.com.es/2012/06/castelaoo-pobre-tolo-de-inacio-e-ivan.html?q=o+pobre+do+tolo
http://marelabe.blogspot.com.es/2012/10/castelao-titoan-de-inacio-e-ivan-suarez.html?q=Tito%C3%A1n
http://marelabe.blogspot.com.es/?q=inacioC:/Users/Xose%20Paio/Documents/1º%20Bac-LOMCE
https://issuu.com/marianocasas/docs/atresbandasgalego
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1estrada/system/files/LECTURA%20DE%20IMAXES%20-o%20comic_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1estrada/system/files/LECTURA%20DE%20IMAXES%20-o%20comic_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1estrada/system/files/LECTURA DE IMAXES -o comic_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1estrada/system/files/LECTURA%20DE%20IMAXES%20-o%20comic_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1estrada/system/files/LECTURA%20DE%20IMAXES%20-o%20comic_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1estrada/system/files/LECTURA%20DE%20IMAXES%20-o%20comic_0.pdf
http://www.cerditosdeguinea.com/

