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Ola a todos! Xa estamos aquí de novo, un ano máis, para presentarvos o 
número 14 de BD, a revista de banda deseñada  do IES Francisco Aguiar.  

O principal obxectivo do Equipo de Normalización e Dinamización Lin-
güística deste instituto é facer chegar e espallar a nosa lingua e a nosa 
cultura a todos os integrantes da comunidade educativa, para tal fin en-
tendemos que unha revista na que colaboran os alumnos e alumnas deste 
centro servirá de forma atractiva e lúdica ao noso proxecto. 

Neste número ides atopar unha mostra de traballos que teñen moita 
diversidade temática e argumental aínda que baseda en lendas populares 
galegas. Son parte do traballo realizado polo alumnado de 3º ESO na área 
de Educación Plástica e Visual.

Como vén sendo ha-
bitual, DB difunde 
as propostas ori-
xinais dos nosos 
pequenos artistas 
e a obra de auto-
res máis coñecidos 
no mundo da banda 
deseñada, ademais 
de amosar diferen-
tes técnicas para 
iniciarse no seu uso. 

Este ano, en concreto, imos renderlle unha pequena homenaxe a Joaquín 
Salvador Lavado Tejón, máis coñecido co pseudónimo de “Quino”, humo-
rista gráfico e historietetista arxentino recentemente desaparecido. A 
súa obra máis coñecida foi a tira cómica Mafalda publicada entre 1964 
e 1973.

Presentación
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O encadramento.
Planificación

Cando lemos un cómic, observamos 
que cada viñeta presenta unhas ca-
racterísticas visuais diferentes: nal-
gunhas vemos a escena desde un pun-
to de vista afastado, a paisaxe cobra 
protagonismo e os personaxes vense 
moi pequenos; noutros casos, os pro-
tagonistas vense máis de cerca, per-
cibimos o seu movemento na maneira 
en que están debuxados; incluso ás 
veces só vemos a cara dun personaxe. 
Nunha viñeta represéntase un esce-
nario no que transcorre un instante 
do argumento que se narra. Pero non 
sempre é necesario incluír nela todos 
os elementos que forman parte dese 
escenario nin todos os personaxes 
que interveñen nel. Á elección da am-
plitude e forma dese escenario cha-
mámoslle encadramento, e depende 
de dous factores: 

a) A planificación. Delimitación do 
espazo onde transcorre a ac-
ción narrada na viñeta.

b) A angulación. Punto de vista do 
observador con respecto á es-
cena representada.

A combinación de ambos dá lugar a 
unha linguaxe visual compartida con 
outras formas de expresión, como o 
cinema, e que se articula en diferen-
tes planos que teñen un significado 
propio e característico que condicio-
na o seu uso (chamamos plano á deli-
mitación do espazo onde transcorre 

a acción narrada na viñeta; para de-
finir os planos tomamos como refe-
rencia a figura humana). Na linguaxe 
do cine e da banda deseñada existen 
moitos tipos de planos e ángulos, al-
gúns deles cun uso pouco habitual, 
aínda que achegan un gran poder 
expresivo, como o ángulo aberrante 
(producido pola inclinación da “cáma-
ra”) ou o plano subxectivo (represen-
ta a acción desde o punto de vista do 
propio protagonista).

A elección dun plano está condicio-
nada polo seu significado narrativo, 
buscando dar a maior claridade, di-
namismo e poder expresivo ao rela-
to. En función dese significado, soen 
agruparse en tres categorías básicas:

a) Planos longos (ou xerais). Pre-
sentan unha paisaxe, ou ben un 
grupo de persoas ou obxectos 
situados no seu contorno ou 
contexto. Teñen un valor des-
critivo: amosan o lugar onde se 
desenvolve a acción:

- Plano panorámico (ou gran pla-
no xeral, GPX). Representa 
grandes escenarios, paisaxes, 
ambientes ou multitudes. Os 
personaxes individuais son in-
significantes, os protagonistas 
practicamente non se distin-
guen (moitas veces, nin seque-
ra aparecen no plano). É un tipo 
de plano moi usado para intro-
ducir o argumento ou comezar 
a historia que se quere contar.
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- Plano de conxunto (ou plano xeral, 
PX). Máis achegado que o GPX, pre-
senta un equilibrio entre o espazo e 
os personaxes, que aparecen com-
pletos na súa contorna. Describe o 
conxunto de decorado, ambiente e 
acción.
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b)  Planos medios. Empréganse nas escenas en que os personaxes aparecen 
actuando e/ou dialogando. Teñen unha función fundamentalmente narra-
tiva (“contan” o que sucede) aínda que tamén expresiva (permiten apre-
ciar os xestos dos rostros e dos brazos):

- Plano enteiro (PE). Os personaxes aparecen de corpo enteiro, amosando 
a acción, a actitude e o movemento.

- Plano americano (PA). As figuras aparecen encadradas entre a cabeza e 
os xeonllos. Relata escenas de acción e diálogo.

- Plano medio (PM). Representa as figuras de cintura cara arriba. Mostra 
o movemento de brazos e mans e a expresión dos rostros.
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c) Planos curtos. Utilízanse cando se quere resaltar a expresión das caras 
dos personaxes, prescindindo do que lles rodea. Teñen, polo tanto, unha 
función expresiva e dramática:

-  Primeiro plano (PP). Mostra a cabeza dende os ombros. Define o rostro 
dos personaxes, o seu estado de ánimo e sentimentos (o espazo arredor 
perde todo interese).

-  Primeirísimo primeiro plano (PPP). Resalta algún detalle do rostro. 
Afonda na análise psicolóxica dos personaxes, o seu estado de ánimo e 
sentimentos.

-  Plano de detalle (PD). Mostra algún obxecto ou unha parte do corpo. Am-
plía un detalle de interese na descrición ou na narración (ás veces ten un 
carácter simbólico).
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O encadramento.
Angulación

O ángulo de visión define o punto de vista do observador con respecto á escena 
que se representa (no cinema tamén se chama “ángulo de cámara”). Pode ser:

a) Angulación normal ou media (tamén se lle chama horizontal). Observamos 
a escena desde unha posición natural, de pé á altura dos ollos. Permite 
conseguir ambientes naturais. Ten un carácter expresivo. 

b) Angulación en picado. Contemplamos a acción desde unha posición elevada 
en relación aos personaxes (de arriba a abaixo). Produce unha sensación 
de dominio sobre a escena, tendo un valor descritivo. Transmite sensa-
cións de miudeza e inferioridade, xa que minimiza aos personaxes. Cando 
a toma se fai desde a vertical, chámase “a vista de paxaro”.
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c) Angulación en contrapicado. Obser-
vamos a acción de abaixo cara ar-
riba. Destaca a superioridade dos 
personaxes sobre o observador, 
polo que ten un gran valor expre-
sivo e dramático (é moi empregado 
en relatos de terror ou suspense). 
O caso extremo dun enfoque desde 
abaixo chámase “vista de verme”.

Na linguaxe do cine e da banda deseñada existen outros tipos de planos e ángu-
los, que se utilizan menos a miúdo, aínda que achegan un gran poder expresivo, 
como o ángulo aberrante (producido pola inclinación da “cámara”) ou o plano 
subxectivo (representa a acción desde o punto de vista do propio protagonista).
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O pasado 30 de setembro de 2020 
falecía en Bos Aires Joaquín Salva-
dor Lavado. Aínda que é mundialmen-
te coñecido como autor das aven-
turas de Mafalda, ten unha longa 
traxectoria no mundo da historieta 
e do humor gráfico, combinando sa-
biamente viñetas tenras coa crítica 
social e política máis enxeñosa. 

Nacido en Guaymallén, na provincia 
arxentina de Mendoza, o 17 de xullo 
de 1932, o ilustrador Joaquín Tejón, 
tío seu, espertou nel a vocación de 
debuxante (seus pais, emigrantes 
andaluces, chamaríano Quino des-
de pequeno para diferencialo do seu 
tío). Á morte da súa nai, en 1945, 
empezou a estudar na Escola de Be-
las Artes de Mendoza; pouco despois 
morría tamén seu pai, e “cansado de 
dibujar ánforas y yesos”, abandonou 
a escola pensando nunha soa profe-
sión posible: debuxante de historie-
ta e humor. Con esta determinación 
trasladouse a Bos Aires con dezaoito 
anos en busca dun editor disposto a 
publicar os seus debuxos, pero os co-
mezos foron moi duros, pasando tres 
anos de penurias económicas antes 
de ver publicada a súa primeira pá-
xina de humor no semanario “Esto 
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es”. Desde entón, os 
seus debuxos de hu-
mor véñense publicando 
ininterrompidamente 
en infinidade de diarios 
e revistas de Améri-
ca Latina e Europa. En 
1963 publicou o seu pri-
meiro libro recompila-
torio, “Mundo Quino”, 
unha colección de viñe-
tas mudas de temática 
diversa. 

En 1964 a axencia Agens 
Publicidad encargoulle 
crear unha historieta, 
mestura de “Blondie” e 
“Peanuts”, para o lan-
zamento dunha liña de 
electrodomésticos cha-
mados Mansfield, razón pola que o nome dalgúns personaxes debía comezar 
pola letra M (de aí “Mafalda”). A campaña non chegou a facerse, pero Quino 
quedou con algunhas tiras que lle servirían meses despois para dar vida ao 



31

personaxe que o faría famo-
so: Mafalda, a nena de pelo 
negro que odia a sopa e está 
en contradición cos adultos, 
publicouse por primeira vez 
en “Leoplán”, e posterior-
mente no semanario “Prime-
ra Plana”. A partir de marzo 
de 1965, o xornal “El Mun-
do” publicaría seis tiras por 
semana, iniciándose o impa-
rable éxito do personaxe, 
que cruza as fronteiras na-
cionais para conquistar Sud-
américa e estenderse por 
Europa, gañando unha posi-
ción de liderado no imaxina-
rio colectivo (en España, a 
censura obrigou a etiquetalo 
como “cómic para adultos”). 
Axiña publicaría o primeiro 
libro recompilatorio (saíu en 
Arxentina polo Nadal, e en 
dous días esgotou unha tirada de 5000 exemplares), reunindo as primeiras ti-
ras en orde de publicación, como se fará nos seguintes, ata un total de dez. O 
gran éxito e fama internacional non impedirán que o 25 de xuño de 1973 Quino 
tome a decisión de non debuxar máis tiras de Mafalda, xa que non sinte a nece-
sidade de utilizar a estrutura expresiva das tiras en secuencia. Sen embargo, o 
interese por Mafalda mantense inalterado, e de feito os seus libros continúan 
reimprimíndose, e segue a ser elixida para acompañar diversas campañas so-
ciais (UNICEF, a Cruz Vermella Española, o Ministerio de Relacións Exteriores 
da República Arxentina...).
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Aínda que Mafalda aparenta ser unha 
tira máis con protagonista infantil, 
os seus contidos adoitan ser máis 
próximos e ao mesmo tempo máis 
adultos que outras tiras semellantes; 
os personaxes aparecen cuns carac-
teres perfectamente definidos: Ma-
falda é unha nena de clase media, fi-
lla dun empregado de seguros e unha 
ama de casa que abandonou os estu-
dos, cunha fonda preocupación pola 
política e a paz mundiais; gústanlle os 
Beatles e aborrece a sopa; Susanita 
e faladoira e encarna a visión conser-
vadora da muller: a súa aspiración e 
casar e ter moitos fillos; Felipe é moi 
imaxinativo, pero vive nunha indeci-
sión e angustia permanentes, ator-
mentado polas tarefas escolares e 
a dificultade para manter a atención 
nelas; Manolito representa as ideas 
capitalistas e conservadoras, quere 
ter unha cadea de supermercados e 
gañar moitos cartos; Miguelito alter-

na unha inocencia natural cun narci-
sismo e egolatría igual de naturais... 
Malia todo, os lectores poden ver a 
estes personaxes como nenos reais 
con pais reais, e non como “adultos 
en corpos de nenos”. As tiras de Ma-
falda constitúen un relato histórico 
da realidade arxentina e mundial du-
rante os dez anos en que foron pu-
blicadas. Comprendendo que as ideas 
estaban esgotadas, abandonou a tira 
de Mafalda o 25 de xuño de 1973, 
trasladándose a Milán, onde conti-
nuou traballando.

Máis alá de Mafalda, os personaxes 
de Quino son xente normal facendo 
a súa vida, aínda que lle gusta pre-
sentalos en escenas surrealistas ou 
alegóricas, ou con reaccións carica-
turescas. Ten un humor ácido, mes-
mo cínico, afondando con frecuencia 
na miseria e o absurdo da condición 
humana, sen límites de clase: fai ao 
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lector enfrontarse á bu-
rocracia, ás institucións 
inútiles e á estreitura de 
miras. Usa as viñetas para 
enviar mensaxes de conti-
do social, e con frecuencia 
busca o sorriso como me-
dio de enfrontarse á crúa 
realidade. Este enfoque, 
un tanto pesimista, da realidade non impide que as historias estean cheas de 
tenrura e amosen unha fonda simpatía polas inocentes vítimas da vida (empre-
gados, nenos, amas de casa, pensionistas, escuros artistas...), sen ocultar os 
seus fallos e limitacións. Pero Incluso nas súas caricaturas e xefes opresivos 
e burócratas sen sentimentos pode verse certa simpatía, por ser ao mesmo 
tempo vítimas da súa propia estupidez.

A óptica de Quino é probablemente produto das vicisitudes da Arxentina nos 
últimos cincuenta anos. A súa mestura de pesimismo e humanismo é posible-
mente unha das principais razóns do seu grande éxito en toda Latinoamérica. A 
parte do seu personaxe mítico, ten publicados vinte volumes de humor gráfico 
e o seu traballo inspirou dúas series de animación. Entre os numerosos premios 
aos que se fixo merecedor, destacan a Lexión de Honra da República France-

sa e o Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación 
e Humanidades, ambos en 
2014, coincidindo cos 50 
anos do nacemento de Ma-
falda e os 60 anos de tra-
ballo en humor gráfico do 
seu autor.
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