
as bases
da banda

exposición e guía
 didáctica sobre
banda deseñada

contacto
Para encargar a exposición e os obradoiros e coñecer 
as condicións do seu préstampo poden porse en 
contacto con:
O Garaxe Hermético
Rúa Álvaro Cunqueiro nº 4 Baixo,
36002 Pontevedra / Galicia
Telf: 886 208362 • Movil: 610 337312
http://www.ogaraxehermetico.com/
ogaraxehermetico@gmail.com
  
Para comentar calquera cuestión encol do proxecto: 
Asociación Cultural BD Banda 
http://www.bdbanda.com  
info@bdbanda.com 



obxectivos 
O proxecto As bases da banda consiste nunha exposi-
ción didáctica, orientada especialmente para estudantes 
de últimos anos de primaria, secundaria e bacharelato, 
que vai acompañada cunha guía. 
A proposta ten un duplo obxectivo: 

• Dar a coñecer a banda deseñada coma unha arte 
autónoma e importante entre o alumnado dos 
centros de ensino galegos. Con este fin amosamos 
brevemente a súa evolución histórica e introduci-
mos os alumnos e alumnas nos recursos expresi-
vos básicos que compoñen esta arte, con vistas a 
animar á lectura e creación de obras deste tipo.

• Achegar algunhas ideas aos educadores e ani-
malos a que exploren as múltiplas posibilidades 
da banda deseñada como recurso didáctico para 
os máis diversos temas. Nese sentido, propomos 
unha serie de actividades que procuran afastarse 
da tradicional asociación desta arte coas materias 
artísticas,ademais de procurar posibles aplicacións 
de distintas publicacións deste tipo. A maiores, 
unha ampla bibliografía e webliografía permitirán-
lle a profesores e alumnos afondar no medio. 

formato
A proposta consiste en 10 paneis pregables e pendurables 
de 1m de ancho de 1,5m de alto que desenvolven os dife-
rentes contidos da mostra.

contidos
• A Historia da BD, con referencias galegas, estatais e inter-

nacionais 
• Os recursos creativos da BD e os pasos para se iniciar nesta 

arte. Guión, narración gráfica, encadre, liñas cinéticas, 
globos, etc.

• Propostas de lectura 
• Espazo para a creación 

De xeito paralelo, a Guía Didáctica (44 páxinas), pensada 
para desenvolver os contidos da exposición, segue os mes-
mos epígrafes da mostra e propón actividades para desen-
volver con cada un deles. A maiores achega toda unha serie 
de recursos de documentación e de ideas sobre posibles 
aplicacións didácticas de obras de BD galegas que preten-
den animar a alumnos e profesores a aprofundar nesta arte. 
  
obradoiros
No marco do proxecto divulgativo As bases da banda os 
centros de ensino terán a posibilidade de contar con obra-
doiros de creación de banda deseñada impartidos polos 
proforesores e colaboradores da Escola Profesional de Banda 
Deseñada O garaxe hermético. Os obradoiros, axeitados para 
alumnos a partir dos 12 anos, aproveitarán os contidos da 
exposición para afondar de xeito práctico no proceso creati-
vo e nas técnicas narrativas da banda deseñada.
Tamén existe a posibilidade de desenvolver charlas divulga-
tivas arredor da novena arte. 

A banda deseñada ou cómic é unha arte autónoma, con 
máis de cen anos de vida, que nos últimos olla medrar o 
seu recoñecemento como parte da cultura. A maiores, en 
Galicia unha destacada fornada de autores está a levar 
esta arte a límites creativos e de éxito nunca vistos no país. 
Dentro deste contexto, a Asociación Cultural BD Banda 
en colaboración coa Escola Profesional de Banda Dese-
ñada e Ilustración O Garaxe Hermético promoven a 
iniciativa As bases da banda para achegar este momento 
de eclosión aos centros de ensino do noso país.
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historia da BD

a prehistoria
No principio a letra 
e a imaxe eran o 
mesmo. Despois 
separáronse. Ata 
que a BD as reuniu 

de novo.
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Europa: cantigas de Afonso o Sabio

Sen ir tan lonxe, xa na 
época do noso rei Afonso 
O Sabio explicaban o 
contido das cantigas 
recorrendo aos cadriños.15

00
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C Antigo Egipto: o perfi l da BD

Pinturas murais coma 
as da tumba de Menna 
amosan exemplos 
dunha avanzada 
narrativa secuencial (BD, 

para entendernos).

America precolombina

Do mesmo xeito, na 
América Precolombina 
contaban as súas lendas 
en formato tira de deseños, 
como a historia do

Grande Rei 8-Veado.
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Europa: o invento da imprenta

A imprenta, coa súa capacidade 
de reprodución masiva, axudou 
a popularizar cara ao s. XVIII os 
gravados, base da posterior BD.S.

 X
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Personaxes, series e... revistas

A BD vai espallándose, xorden A BD vai espallándose, xorden 
revistas, e internacionalízase revistas, e internacionalízase revistas, e internacionalízase 
con series coma con series coma Les Pieds 
Nickelés,Nickelés,Nickelés  publicada en Francia  publicada en Francia 
en 1908.

19
08

Nace a revista TBO

Na Península Ibérica, é En 
patufet (1904, publicada en patufet (1904, publicada en patufet
catalán) a primeira revista que 
inclúe cómic e Dominguín
(1915) e TBO (1917) as primeiras 

centradas nesta arte.

19
17

Yellow Kid

O 25 de outubro de 1896 
imprímese a historia The Yellow The Yellow 
Kid and his New PhonographKid and his New Phonograph
de Richard F. Outcault, de Richard F. Outcault, 
considerada primeira BD, no considerada primeira BD, no 

New York Journal.New York Journal.

18
96

Aparecen os primeiros clásicos

Obras coma Little Nemo 
in Slumberland (Windsor in Slumberland (Windsor in Slumberland
McCay, 1905) ou Krazy Kat
(Herriman, 1912) convértense 
nos primeiros grandes éxitos 

de público da BD.

19
05

Superheroes

Non é até 1938, co nacemento 
de Superman (de Jerry Siegel 
e Joe Shuster) que naceron os 
superheroes. Co tempo este 
xénero faríase para moitos 

sinónimo de BD.

19
38

Dúas “bandas” en guerra

Coa Guerra Civil Coa Guerra Civil 
multiplicáronse as multiplicáronse as 
publicacións ideolóxicas para publicacións ideolóxicas para 
rapaces nas que abondaba rapaces nas que abondaba 
a BD: FlechaFlecha, Pelayos ou 

ChicosChicos amosan esa división.

19
36

Nace a “liña clara”

Nace a liña clara: Georges Remi, 
“Hergé”, comeza a publicar 
en Bélxica As aventuras de 
Tintín, que marcarían o estilo 
gráfi co da BD europea durante 

décadas.

19
29

Spirou e a “Bande Dessinée”

En 1938 nace en Bélxica a revista 
Le journal de Spirou na que, 
canda a serie que lle dá nome, 
nacerían personaxes míticos 
coma Lucky Luke ou Os Pitufos.

19
38

A consagración dos “tebeos”

Tamén a nivel estatal 
continuou, nos anos trinta, 
a expansión dos cadriños, 
con autores de relevo coma 
Jesús Blasco ou Emilio 

Freixas.Freixas.Freixas.
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Aventuras para matar a fame

A nivel estatal, obras comaA nivel estatal, obras comaA nivel estatal, obras coma El  El  El 
guerrero del antifazguerrero del antifazguerrero del antifaz, Roberto Roberto Roberto 
Alcázar y PedrínAlcázar y PedrínAlcázar y Pedrín ou  ou  ou Hazañas 
Bélicas manteñen o ton ideolóxico  manteñen o ton ideolóxico  manteñen o ton ideolóxico 
da BD, consolidando editoras da BD, consolidando editoras da BD, consolidando editoras 

coma Bruguera.coma Bruguera.coma Bruguera.

AN
OS

 4
0

A “Bande Dessinée” contraataca

En Bélxica nace en 1946 a revista 
Tintín, que competiría con Spirou
polo mercado e albergaría series 
míticas coma Astérix.19

46

Superhomes na “mili”

Coa II Guerra Mundial, os 
cómics americanos levaron 
os seus personaxes a loitar 
contra os inimigos nazis e 
xaponeses.

19
41

A posguerra

Na inmediata posguerra, a Na inmediata posguerra, a 
censura política e a presión censura política e a presión 
sobre os contidos levou a unha sobre os contidos levou a unha sobre os contidos levou a unha 
infantilización dos cómics, e deu infantilización dos cómics, e deu infantilización dos cómics, e deu 
pé a obras de humor crítico coma pé a obras de humor crítico coma pé a obras de humor crítico coma 

PeanutsPeanuts, de Schultz., de Schultz.

19
50

Nace o “Manga”

En Xapón, a posguerra foi unha 
época fecunda para a BD: en 1947, 
Osamu Tezuka crea o manga 
(versión xaponesa dos cadriños) 
cunha versión da Illa do Tesouro.

19
47

A “xeración Bruguera”

Nos anos 50 a editorial Bruguera inicia 
a súa andaina con series coma a súa andaina con series coma a súa andaina con series coma Capitán Capitán Capitán 
Trueno e revistas coma Pulgarcito ou 
DDT, onde publicarán autores coma DDT, onde publicarán autores coma DDT
Escobar, Vázquez ou Ibáñez.AN

OS
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Astérix conquista as Galias

A revista Pilote revoluciona a BD en 
Francia con personaxes coma Astérix, Astérix, Astérix
Blueberrry ou Blueberrry ou Blueberrry Iznogoud que dan Iznogoud que dan Iznogoud
pé a múltiples series de álbums e 
consagran autores coma Moebius, 

Morris, Franquin ou Charlier.

19
59

“Papá” Töpffer

Este alemán está 
considerado fundador 
da BD coa súa Histoire 
de M. Jabot (1833). A de M. Jabot (1833). A de M. Jabot
súa obra foi eloxiada 

mesmo por Goethe.

18
33

as bases
da banda1Que é a banda 

deseñada?

Que é un comic?
A banda deseñada (ou cómic) 
é unha forma de comunicación 
baseada na narrativa gráfi ca 
secuencial, ou traducindo: 
contar unha historia utilizando 
debuxos estáticos (e tamén 
símbolos, palabras, etc.) 
colocados nunha secuencia 
temporal.

non son banda deseñada
cadro

Non é 
narrativo nen 
ten secuencia

humor gráfi co

Comparte
elementos formais

coa BD, pero non ten
secuencia explícita

libro ilustrado

Á diferenza da BD, a 
súa narrativa non se súa narrativa non se 

basa na síntese da lin-basa na síntese da lin-basa na síntese da lin-basa na síntese da lin-
guaxe verbal (textos) guaxe verbal (textos) guaxe verbal (textos) guaxe verbal (textos) 
e da linguaxe icónica 

(debuxos)(debuxos)(debuxos)(debuxos)

Elipse narrativa
O mecanismo básico da BD
Consiste na omisión de 
certos momentos da 
narración gráfi ca. É a parte 
da historia que fi ca entre 
dúas viñetas consecutivas, 
que debe ser completada 
pola imaxinación do 
lector/a.

Exemplos 
de Elipse
narrativa

XAQUÍN MARÍN

KIKO DASILVA

VAN GOGH

  BRAIS RODRÍGUEZ

ANDRÉS MEIXIDE

DAVID RUBÍN

as bases
da banda

A viñeta
O cadriño ou viñeta considérase á 
unidade básica para a narración 
secuencial. Cada cadriño, polo xeral, 
amosa un momento temporal concreto 
(que pode ser máis ou menos longo), 
e é no espazo entre eles onde se 
produce a elipse narrativa.

KIKO DASILVA

A linguaxe
da banda

Encadres
Dentro dun mesmo plano, o encadre 
representa os diferentes puntos de 
vista que toma un suposto observador. 
Desde máis arriba, desde o chan...
De novo atopámonos ante un recurso 
moi empregado en cinema.

Exemplo Exemplo Exemplo 
de viñetas de viñetas de viñetas 

enmarcadas enmarcadas enmarcadas 
e sen e sen e sen 

enmarcarenmarcarenmarcar

Os planos
Denomínanse planos os diferentes xeitos 
que temos de representar persoas ou 
obxectos atendendo á maior ou menor 
importancia que lles damos ás fi guras 
e aos fondos. O seu funcionamento é 
análogo ao do cinema ou o da televisión.

Primeirísimo primeiro plano ou de Detalle
O primeirísimo primeiro plano (PPP) encadra a 
parte máis expresiva dun rostro, entre os ollos e 
a boca, ambos incluídos, sen amosar apenas nada 
máis. Aplicado a obxectos ou a outras partes do 
corpo, este plano denomínase Plano de Detalle 
(PD) e permite mostrar as peculiaridades daquilo 
que se debuxa.

Primeiro plano 
Denomínase primeiro plano (PP) aquel que amosa 
un rostro completo cun anaco de ombros.

Plano medio
Por plano medio entendemos o que encadra unha 
fi gura desde a cintura até a cabeza, deixando 
ademais un pouco de aire que permite unha certa 
percepción do contexto, mantendo sempre a 
atención nos personaxes.

Plano americano
O plano americano, algo máis aberto que o medio, 
encadra a fi gura desde os xeonllos, e dá maior 
información sobre o contorno.

Plano xeral 
Nun plano xeral a maior parte do encadre queda 
cuberta polo contexto, aínda que a fi gura continúa 
a ser visíbel.

Panorámica
Unha panorámica amosa unha visión xeral dunha 
escena ou paisaxe. Habitualmente emprégase para 
contextualizar o espazo onde se desenvolve a acción.

Picado
Denominamos picado a todo encadre 
no que o observador se sitúa por riba 
do obxecto, sexa cal sexa a inclinación. 
Pode provocar a impresión de dominio 
sobre a escena e distanciar o lector dos 
acontecementos da historia.

Contrapicado
Como o seu nome indica é xusto o 
contrario do anterior: óllase desde 
abaixo, o que outorga importancia ou 
maxestuosidade ao obxecto que se 
representa.

Normal ou Medio
Este encadre posúe menos carga 
emotiva que os anteriores, é o habitual 
no que lector e obxecto están á mesma 
altura, e favorece a identifi cación cos 
personaxes.

Picado absoluto ou Cenital
De difícil execución, esixe un grande 
dominio da perspectiva, e supón situar 
o lector exactamente sobre a escena. 
Moi pouco empregado.

Contrapicado absoluto ou Nadir
Aínda máis estraño, este plano, 
teoricamente posíbel, sitúa o lector 
exactamente por baixo da acción. É 
dicir, se vísemos un paxaro xusto desde 
abaixo, estariamos véndoo nun plano 
en nadir.

3a
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• Plano Xeral: a figura humana xa 
cobra protagonismo, encadra o 
personaxe e ofrece información do 
seu contorno próximo. 

• Plano Americano: encadra o perso-
naxe a partir dos xeonllos. Pretende 
un achegamento ás accións que 
está realizando o personaxe ou aos 
seus trazos físicos. 

• Plano Medio: encadra o personaxe 
de medio corpo, a partir da cintura. 
Pretende tamén destacar as súas 
accións ou trazos, centrándose na 
expresividade do personaxe. 

• Primeiro Plano: encadra o personaxe 
dende os ombreiros. O obxectivo é 
destacar os seus trazos expresivos 
(estado psicolóxico, emocional...). 

• Primeirísimo Primeiro Plano ou Plano 
Detalle: selecciona unha parte 
específica dun obxecto ou figura 
humana. Por Primeirísimo Primeiro 
Plano entendemos un plano de 
detalle aplicado ao rostro que se 
centra nos ollos, o nariz e a boca. 

OLLAR DE DISTINTOS ÁNGULOS
Obxectivo da actividade: análise dos di-
ferentes tipos de ángulos e as implicacións 
que teñen a nivel de significado. 

Actividade: o ángulo de visión é o punto 
de vista dende o que se observa a acción. 
Xunto co plano determina a visión da rea-
lidade que ofrece a viñeta. Analizaremos 
os diferentes ángulos co mesmo proce-
demento co que traballamos os puntos 
de vista, elaborando en grupo murais que 
recollan exemplos dos diferentes ángulos 
no material de BD dispoñíbel no centro, 
analizando para cada un deles como con-
diciona a visión da realidade: sensacións 
de grandeza, pequenez... 

Previamente, veremos dous exemplos de 
cada, a partir dos cales exporemos as im-
plicacións básicas de cada tipo de ángulo: 

fig. 2
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• Ángulo Normal ou Ángulo Medio: a 
acción transcorre á altura dos ollos. 
É unha visión neutral. 

• Ángulo en Picado: a acción repre-
séntase desde arriba cara abaixo. 
Dá a sensación de pequenez ou 
inferioridade. 

• Ángulo en Contrapicado: a acción 
represéntase dende abaixo cara 
arriba. Dá a sensación de grandeza 
ou superioridade. 

• Ángulo Cenital ou Picado Absoluto e 
Ángulo Nadir ou Contrapicado Abso-
luto: dan unha visión perpendicular 
da realidade. Esaxeran os efectos 
do picado ou contrapicado. 

OS PUNTOS DE VISTA
Obxectivo da actividade: para reflexio-
nar sobre o xeito de creación do punto de 
vista, damos unha serie de viñetas creadas 
dende un punto de vista particular e 
analizaremos como isto afecta á lectura e 
significado do cadriño. 

Actividade: en moitas viñetas a acción 
trasládasenos dende un punto de vista 
particular. Isto permite ampliar a infor-
mación que temos sobre unha situación, 
crear tensión emocional... 

Achéganse pares de viñetas relativas a 
unha mesma situación, incorporando unha 
delas un punto de vista determinado. Divi-
dimos a clase por parellas. Primeiramente 
dámoslles a viñeta neutral en canto ao 
punto de vista. Deben describir a situación, 
o tipo de emoción que suxire e tentar 
predicir que pode acontecer a continua-
ción. Unha vez feita unha posta en común, 
entregamos a viñeta elaborada dende un 
punto de vista concreto. Deben ver como 
cambia agora a información e o significado 
da situación (se se manteñen as emocións 
vencelladas á mesma, se o punto de vista 
achega información nova, imposíbel de ob-
ter antes) e elaborar de novo unha hipótese 
de continuación. Tentaremos ir recollendo 
na pizarra os diferentes aspectos de signifi-
cado ligados ao punto de vista. (fig. 3)

fig. 3
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CREAMOS AS NOSAS COMPOSICIÓNS 
PARA O ÚLTIMO PANEL DA EXPOSICIÓN: 
PLANOS E ÁNGULOS

Por parellas, crearán unha secuencia narra-
tiva en BD que parta dun gran Plano Xeral 
e acabe nun Primeiro Plano empregando 
diferentes tipos de planos intermedios. Te-
rán que xogar polo menos con dous tipos 
diferentes de ángulo. 

COÑECENDO A FUNCIÓN DOS 
BOCADILLOS: DRAMATIZACIÓN DE 
BOCADILLOS SOLTOS (1)
Obxectivo da actividade: interiorizar a 
función dos bocadillos dramatizando o 
tipo de linguaxe e carga emocional dos 
mesmos. 

Actividade: o bocadillo é o elemento tex-
tual máis importante dun cómic. Encerra 
o diálogo dos personaxes. O uso e tipos 
de bocadillos é moi diverso en función 
das connotacións que lle queiramos dar á 
linguaxe (ton, rexistro, carga emocional...). 

Repartiremos entre os/as alumnos/as 
diferentes tipos de bocadillos en branco, 
recortados en cartolina, cada un deles do 
tamaño aproximado dun folio (diálogo 
normal, grito, pensamento, susto, medo, 
bocadillo onomatopeico...). 

Cada alumno/a deberá tentar dramatizar 
sen palabras a xestualidade, emoción, ton, 
actitude... implícita no seu bocadillo. 

Nunha segunda rolda podemos poñer 
diferentes palabras ou frases dentro dos 
bocadillos. Cada un dos contidos textuais 
será representado por alumnos/as con 
diferentes tipos de globos, vendo a varia-
ción da “palabra” segundo as connotacións 
que lle imprime cada un/unha. 

Ex.: “Chegas tarde?”, “Estás guapísima/o”, 
“Teño que dicirche algo importante”... 

COÑECENDO A FUNCIÓN DOS 
BOCADILLOS: DRAMATIZACIÓN DE 
DIÁLOGOS CON BOCADILLOS (2) 
Obxectivo da actividade: crear diferen-
tes tipos de diálogos con bocadillos en 
cartolina. Por parellas, tentarán represen-
talos sen falar, situando o bocadillo enriba 
da súa cabeza. 

Actividade: imos traballar coa caracteri-
zación da linguaxe e da situación comuni-

fig. 4
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