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Presentación
Ola a todos! Xa estamos aquí de novo, un 
ano máis, para presentarvos o novo número 
de BD, a revista de banda deseñada do IES 
Francisco Aguiar. Este é un ano especial: 
Betanzos cumpre 800 anos e BD… vai camiño 
deles, de momento xa levamos 12, que non 
está mal.

O principal obxectivo do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística deste 
instituto é facer chegar e espallar a nosa lingua e a nosa cultura a todos os integrantes 
da comunidade educativa; para tal fin entendemos que unha revista na que colaboran os 
alumnos e alumnas deste centro serve de forma atractiva e lúdica ao noso proxecto.

Como estamos de celebración, neste número ides atopar 
unha mostra de traballos que teñen como fío argumental a 
conmemoración dos 800 anos de vida de Betanzos. Son parte 
do traballo realizado polo alumnado de 3º ESO na área de 
Educación Plástica e Visual.

E como estamos soprando velas na nosa cidade, tamén lle de-
dicamos un apartado especial a outros aniversarios: os 90 anos 
de Popeye e Mickey Mouse, e os 60 de Mortadelo e Filemón 
(aínda que este, en realidade, foi o ano pasado).

Como vén sendo habitual, DB difunde a obra de autores im-
portantes da banda deseñada. Dado que este número é unha 
homenaxe a Betanzos, faremos un percorrido polo traballo do 
noso autor máis recoñecido: Xosé Tomás.

En fin, esperamos que este pequeno traballo sexa do voso 
agrado, e ata o ano que vén, que celebraremos... 801 anos!
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Nun ano en que Betanzos celebra unha efeméride tan 
especial, este número de BD constitúe un monográfico 
sobre o cómic local así que non podiamos pasar por 
alto unha figura a quen moitos de vós seguramente 
coñecedes ben.

En efecto, Xosé Tomas, betanceiro do 1971, é o noso 
ilustrador e humorista gráfico máis recoñecido. Ini-
cialmente a súa obra centrouse na ilustración infantil 
e xuvenil, con títulos como “O caderno azul”, “María 
é Maior”, “O pirata Metepata”, “Sabeliña e os ratos”, 
“Contos de reis e de nadal”, “O soñador”, “O mons-
tro dos Ancares”, “orballo da mañá”, “Carolina e os 

caracois”, “Flis-
f l i - r i s - f l a s ” , 
“Cando eu saiba 
ler”, “O arco da 
vella”, “Chispo, o 
esquío que ven-
ceo ao frío”, “Os 
amigos de San-
ti”, “Vou ter un 
irmñan” ou a se-
rie de Rodribico 
(“Rodribico e a 
noite”, “Rodri-
bico aprende a 
voar”, “Rodribi-
co visita a cida-
de”…) e tantos 
outros, publica-
dos en diferen-
tes editoriais de 
Galicia (Xerais, 
Baía, Galaxia…) 
pero tamén en 
recoñecidas casas de Barcelona (Edebé, Parramón, 
Planeta) ou Valencia (Bromera).

No ámbito da banda deseñada, ten realizado a obra 
“Tolos” para a Universidade da Coruña, “Compañei-
ros”, encargo da Comisión para a Recuperación da 
Memoria Histórica de A Coruña, ou “Nomades”, home-
naxe á muller a través de pequenas historias íntimas 
que son, en realidade, mundos complexos para quen as 
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vive. Ten cola-
borado tamén co 
ProxectoTerra 
(Colexio de Ar-
quitectos de Ga-
licia), co xornal 
A Voz de Galicia 
e revistas como 
Tempos Novos e 
Revista Galega 
de Educación. 
Un dos seus úl-
timos proxectos 
é “Historias de 
Betanzos”, das 
que xa ten pu-
blicados dous 
volumes.

Outra faceta 
como ilustrador e o cartelismo (podes atopar o seu in-
confundible estilo nos carteis con que dende hai anos 
o Concello anuncia as festas de San Roque), así como 
os materiais multimedia, con traballos para a Xunta 
de Galicia, a Universidade da Coruña, Deputacións, 
Concellos e diversas empresas editoriais... É que non 
para!

Ademais, Xosé Tomás non esquece a súa outra voca-
ción: o ensino (sabías que é profesor de inglés no en-
sino secundario?), e comparte os seus coñecementos 
e experiencia en obradoiros de ilustración e cómic 

en centros de educación primaria e secundaria, tan-
to para profesores como para alumnos. É posible que 
algúns de vos teña asistido nos diferentes cursos que 
organiza en colaboración coa Libraría Biblos (de fei-
to, neste número de BD podedes ver a súa influencia 
sobre algunha das obras que realizaron os vosos com-
pañeiros e compañeiras de 3º ESO).
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Un cómic esta formado por un conxunto de elementos: 
imaxes, textos, rótulos, onomatopeas... nos que case sem-
pre prima a imaxe sobre resto (moitas veces podemos com-
prender o argumento só observándoas). Porén, tamén os 
textos teñen unha importancia capital, tanto os que apare-
cen nos bocadillos dando voz aos personaxes como os que 
aparecen nas cartelas indicando unha descrición ou aclaran-
do algún detalle.

Aínda que algúns debuxantes crean as súas propias histo-
rias, un cómic soe realizarse en equipo, entre un guionista e 
un debuxante. Aínda que o debuxante tamén “escribe” con 
imaxes, a tarefa de dar un marco textual a unha historieta 
recae no guionista. No proceso creativo, o guionista manda 
o texto ao debuxante que, por regra xeral, o utiliza para 
crear o debuxo do cómic e o devolve ao guionista para que o 
revise e remate cos diálogos.

Cando nos enfrontamos por primeira vez á tarefa de fa-
cer un cómic, é facil pensar que as sucesivas viñetas van 
saír soas, “á primeira”, e non caemos na conta de que ese 
argumento que temos tan claro na cabeza é, ao comezo, 
totalmente descoñecido para o lector. Por outra parte, nós 
imos contar ese argumento con imaxes, que irán distribuí-
das nunha serie de páxinas que serán o espazo e marco onde 
se desenvolverá a historia. Visto así, é fácil comprender a 
necesidade de planificar o traballo para que o lector poda 
comprender o noso argumento e tamén para que se axuste 
ás páxinas dispoñibles (as empresas editoriais moitas veces 
impoñen un número de páxinas concreto). De aí a necesi-
dade de elaborar un guión detallado antes de empezar a 
debuxar a primeira viñeta, e ainda así, moitas veces o guión 
vaise modificando a medida que desenvolvemos a historia.

O guión ven sendo como os planos con que se constrúe o 
cómic; nel non só se escollerán os encadramentos (plano e 
ángulo de cada viñeta), senón que se indicarán os diálogos 

e todos os datos precisos para a súa confección (posición 
dos personaxes, vestiario, escenarios, movementos, diálo-
gos, elementos visuais e verbais...). Hai que ter en conta 
que a banda deseñada ten unha serie de características 
que constitúen unha linguaxe expresiva propia: as imaxes 
fixas non permiten reproducir movementos (que deberemos 
substituír con recursos gráficos como as liñas cinéticas), 
nin sons ou diálogos (para os que dispoñemos de globos de 
texto, onomatopeas...). Co guión descríbense as viñetas de 
xeito que o artista saiba coa máxima precisión posible o que 
ten que debuxar. A continuación da descrición, indícanse os 
recursos gráficos a utilizar (metáforas visuais, liñas de mo-
vemento...) e redáctase o texto que vai na viñeta, indicando 
se é un cadro, un diálogo, un efecto de son...

Os formatos para desenvolver o guión dunha historieta po-
den ser moi variados. É moi cómodo usar unha especie de 
táboa, como no exemplo que se acompaña, indicando para 
cada viñeta o argumento, os aspectos técnicos, os recur-
sos gráficos e os recursos verbais a utilizar. Algúns guio-
nistas prefiren redactar os contidos de cada viñeta como 
un texto continuo. Existe tamén o guión debuxado (story-
board), que consiste en ir desenvolvendo o argumento nun 
folio con viñetas do mesmo tamaño, cun debuxo moi sinxelo 
e esquemático, apuntando calquera posibilidade posterior 
(por exemplo: viñeta máis grande...), que resulta máis doado 
para os que a cotío practican o debuxo. O story-board é un 
recurso que utilizan habitualmente os guionistas de cinema 
e publicidade.

En calquera caso, é case imposible realizar unha boa banda 
deseñada sen ter previamente elaborado un guión detallado 
que recolla o desenvolvemento do argumento. Seguramente 
o entenderedes mellor no exemplo que se acompaña, co-
rrespondente a unha páxina do álbum de Astérix “A gran 
travesía”:
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VIÑE IMAXE-ARGUMENTO ELEMENTOS VISUAIS ELEMENTOS VERBAIS 

1 

Obélix acaba de capturar a un indio, e 
chega con el a rastras, ata onde 
esperaba Astérix, que desapareceu 
misteriosamente. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal. 

Como o indio foi arrastrado ata 
chegar ao lugar onde se 
desenvolve a acción, quedan ao 
seu arredor varias nubes de pó. 

Obélix (pensa): 
Como é isto?... Astérix xó 
quita o casco para comer 
ou durmir. 

2 

Obélix medita, intentando razoar onde 
pode estar Astérix. 
Plano medio. 
Ángulo normal. 

 Obélix (pensa): 
... Non estaba comendo, 
xa que esperaba os meus 
gluglús, e se estivese 
durmindo estaría aquí... 
Así, pois, algo lle pasou! 

3 

Obélix concéntrase intensamente, para 
averiguar o paradoiro de Astérix. 
Primeiro plano. 
Ángulo normal. 

Metáfora visual: das orellas de 
Obélix saen pequenas columnas 
de fume. En torno á súa cabeza 
aparecen liñas onduladas 
indicando unha forte presión. 

 

4 

O indio que Obelix capturara volve en si, 
recolle o seu “tomahawk” e tenta atacar a 
Obélix, que o mira asombrado, o mesmo 
que Idéfix. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal. 

Liñas cinéticas indicando o 
movemento do indio lanzándose 
sobre Obélix. 
Gotiñas de suor en torno a Obélix e 
Idéfix para denotar sorpresa. 
Metáfora visual: globo sobre Obélix 
con signos de interrogación de 
gran tamaño, expresando viva 
sorpresa. 

 

5 

Obélix reacciona ao ataque do indio 
dándolle unha labazada na cara, sen 
expresar maior esforzo. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal 

Liñas cinéticas indicando o 
movemento do indio e a traxectoria 
seguida pola man de Obélix ao 
golpealo. 
Metáfora visual: liñas rectas e 
onduladas que parten do punto de  
impacto acompañadas de estrelas 
expresando a dor do indio. 

Onomatopea: son da 
labazada “PAF!” con 
tipografía de tamaño 
grande e e liña ancha 
para expresar un son 
potente. 

6 

O indio, tras recibir o golpe de Obélix, 
queda “groggi”, sentado no chan e con 
expresión confusa. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal 

Metáfora visual: Conxunto de 
estralas de cinco puntas ordenadas 
en filas e columnas, expresando a 
dor do indio polo golpe como unha 
referencia á bandeira de Estados 
Unidos. 

 

7 

Obélix, confundindo ao indio cun romano, 
sacúdelle a cabeza tratando de 
conseguir información sobre Astérix. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal. 

Liñas cinéticas indicando o 
movemento cara adiante e cara 
atrás do indio polas sacudidas de 
Obélix. Descomposición do 
movemento da cabeza do indio 
para reforzar este efecto. 

Obélix: 
Romano! Onde está 
Astérix? 

8 

Ante a falta de resposta do indio, Obélix 
déixao caer, e traza un plan alternativo 
para atopar a Astérix.  
Plano enteiro. 
Ángulo normal. 

Liñas cinéticas, con 
descomposición de movemento, 
indicando a caída do indio. Ao 
impactar no chan, despréndense 
nubes de pó. 

Onomatopea: POF! 
Obélix:  
Astérix sabería facelo 
falar... Teño que atopar a 
Astérix! 
 

9 

Obélix agáchase para darlle a ulir a Idéfix 
o casco de Astérix, coa intención de que 
o can atope o seu rastro. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal. 

Gotiñas de baba no morro de 
Idéfix. 
Breves liñas de movemento 
acompañando a inclinación de 
Obélix. 

Onomatopea: Snif snif! 
Obélix:  
Idéfix! Busca, busca! 

10 

Obélix corre a través do bosque, co 
casco de Astérix nunha man e 
arrastrando ao indio coa outra, seguindo 
a Idéfix. 
Personaxes debuxados a contraluz, 
reducidos a siluetas negras. 
Plano enteiro. 
Ángulo normal. 

Liñas cinéticas e nubes de pó 
ilustrando a carreira dos 
personaxes. 
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Dende hai varios anos, o I.E.S. Arcebispo Xelmírez – 1 
de Santiago ven organizando un certame de banda dese-
ñada que gaña prestixio edición tras edición. Este con-
curso, dirixido a xoves creadores dos centros escolares 
de Galicia, establece dúas categorías diferenciadas por 
idades:

a) Alumnado entre 12 e 16 anos (estudantes de ESO)

b) Alumnado de 16 anos en adiante (estudantes de 
Bacharelato e Ciclos formativos)

Os premios non están nada mal: 500 € e 200 € en cada 
categoría!!

O certame AX1 conta coa colaboración da Dirección 
Xeral de Política Lingüística, polo que tamén contribúe 
á difusión e normalización da lingua galega, ademais de 
fomentar a creatividade do alumnado de Galicia a través 
da banda deseñada.

Aínda que habitualmente os participantes teñen liberda-
de na temática elixida, na convocatoria deste ano a or-
ganización quixo concienciar á mocidade en cuestións que 
lle afectan, e deu preferencia a dous temas: o concepto 
de “camiño”, e o bulling ou acoso nas redes.

Ultimamente o IES Francisco Aguiar ven participando 
con frecuencia (e con bastante éxito, por certo) neste 
concurso. Neste ano superámonos: temos tres partici-
pantes; nas seguintes páxinas podedes ver os traballos 
que presentan Nuria Beiro Oldán e Claudia Pérez Amor, 
de 3º C, e Valentina Silva Sánchez, de 3º B.

Moita sorte ás tres!!!
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Como diciamos varias páxinas atrás, dende hai varios 
anos o noso instituto participa con frecuencia no Cer-
tame AX1 de banda deseñada. Non podemos resistir 
a tentación de mirar cara atrás e felicitar de novo 
a Sarela Lorenzo Robledo e Delia Vázquez González. 
Presumimos de descubrir e encarrilar dúas vocacións 
gráficas que de seguro van dar moito de si:

Sarela participou por primeira vez no ano 2013. Foi 
“chegar e bicar o santo”: gañou o primeiro premio da 
súa categoría (cursaba daquela 4º ESO) coa súa obra 
“O home libre”. Dous anos máis tarde, volveu concur-
sar e… bingo! obtivo o segundo premio no alumnado 
de máis de 16 anos pola súa obra “Philip”. Sarela está 
agora rematando os estudos de Bioloxía, e leva tempo 
colaborando coa súa facultade na ilustración de folle-
tos e publicacións.

Delia participou na edición de 2018. Tamén gañou o 
primeiro premio, pola súa obra “O que ve”. Aínda que 
xa o tiña bastante claro, este premio confirmou a súa 
intención de cursar o Bacharelato de Artes na Coruña.

Confiamos en que esta lista se vexa pronto ampliada: 
Moita sorte a Nuria, Claudia e Valentina.

Delia Sarela 2013 Sarela 2015
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Como pode unha cidade soprar as velas dunha torta 
para conmemorar que cumpre 800 anos? Ao mellor 
poderiamos soprar todos os betanceiros ao mesmo 
tempo, pero aínda así... oitocentas velas?

Aínda que este número de BD vai dedicado a ese octa-
vo centenario do traslado de Betanzos, non puidemos 
evitar celebrar outros aniversarios de personaxes 
destacados do cómic que coinciden tamén en 2019 
(aínda que algúns foron máis coñecidos desde que sal-
taron ao cine e á televisión).

Por exemplo, en 
2019 cumpre 90 
anos Popeye, o ma-
riñeiro máis famoso 
da banda deseñada: 
o 17 de xaneiro de 
1929 apareceu por 
primeira vez no có-
mic “Thimble Thea-
ter”, unha tira que 
levaba publicándo-
se no xornal The 
New York Evening 
Journal dende 1919 
(curiosamente, a 
verdadeira protago-

nista da serie era Olivia, que acabaría sendo a súa 
muller). A pesar desta avanzada idade, os anos non 
parecen pasar por el: Popeye segue a sacar músculo no 
seu 90 aniversario; non só gañou o cariño do público, 

senón que tamén contribuíu a que todos vexamos as 
espinacas doutro xeito (tal foi a súa influencia, que a 
industria recoñece que grazas a el o consumo desta 
verdura en Estados Unidos subiu un 33%).

Neste curso (aínda 
que en 2018) tamén 
cumpriu 90 anos a 
icona máis universal 
do universo Disney: 
Mickey Mouse. O 18 
de novembro de 1928 
estreouse a curta-
metraxe “Stream-
boat Willie”, primei-
ra aparición do que 
probablemente sexa 
o debuxo animado 

máis popular da historia, iniciando unha longa andaina 
que o ía converter nun dos personaxes máis recoñeci-
bles do cómic, o cine e a televisión. 

E xa postos, outro aniversario destacado, aínda que 
xa pertence ao ano pasado: o 20 de xaneiro de 1958, 
na desaparecida revista “Pulgarcito” aparecían por 
primeira vez os dous perso-
naxes máis célebres da ban-
da deseñada española: Mor-
tadelo e Filemón. Con 60+1 
anos, xa están chegando á 
xubilación, pero seu “pai”, 
o xenial Francisco Ibáñez, 
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non para de producir historietas con esta parella 
de detectives que pasaron de rexentar unha “axen-
cia de información” a integrarse na T.I.A., organismo 
de intelixencia (por chamarlle algo) no que axudaron 
a popularizar outros personaxes como o profesor 
Bacterio, a secretaria Ofelia ou o Superintendente. 

Aproveitamos este 
case aniversario 
para mostrarvos 
unha auténtica pri-
micia: a primeira 
aparición en papel 
impreso de Morta-
delo e Filemón! 
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