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POR FRANCISCO PUÑAL SUÁREZ

Cincocentos humoristas de setenta países con preto de dous mil de-

buxos participaron na oncena edición do Concurso Mundial de Portocar-

toon, que organiza o Museo da Imprenta, do Porto, Portugal, que dirixe

Luís Humberto Marcos.

Brasil foi o pais con máis participantes -máis de 50 caricaturistas,

con preto de 200 debuxos- seguido de Irán, Turquía, Romanía, Portugal

e China.

O tema escollido para esta edición foi a crise, dada a situación mun-

dial que sofre a humanidade, polo desenfreo, descontrol e a esencia

mesma do sistema económico e político imperante.

O debuxante Mihai Ignat de Romanía obtivo o Gran Premio do XI

PortoCartoon, mentres que o segundo premio foi atribuído a Augusto

Cid, de Portugal, e o terceiro gañouno Zygmunt Zaradkiewicz, de Polo-

nia. O xurado internacional, dada a elevada calidade das caricaturas

presentadas, outorgou once mencións de honra.

O PortoCartoon está considerado como un dos tres principais festi-

vais de deseño humorístico do mundo, o que coloca a Portugal no podio

dos concursos internacionais de caricatura.

Pola proximidade da cidade portuguesa do Porto a Galicia, os

amantes galegos do humor e o debuxo satírico, poderán asistir ás insta-

lacións do Museo da Imprenta, a partir de xuño, durante as festas de

San Juan do Porto, cando quedará inaugurada a exposición do XI Por-

toCartoon.

A mirada do XI

Portocartoon

MIHAIL IGNAT (RUMANÍA), GRAN PREMIO.

AUGUSTO CID (PORTUGAL), SEGUNDO PREMIO.

ZYGMUNT ZARADKIEWICZ (POLONIA), TERCEIRO PREMIO.
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“Aos caricaturistas correspóndenos, aínda que non

en exclusiva, dar forma a esa necesidade natural do ser

humano de chegar a coñecer aos seus semellantes máis

aló das aparencias”, expresa o debuxante asturiano Ja-

vier Carbajo Alfonso (1971), que acaba de gañar na

quinta edición do World Press Cartoon, de Sintra, Portu-

gal, o segundo premio en caricatura persoal, coa

súa obra dedicada ao presidente francés Nicolás

Sarkozy.

“Sabía que a  miña aposta era atrevida no formal

pero comprobei que o criterio do xurado é amplo e ben

formado. Se decidín enviar a caricatura de Sarkozy e

non outra, foi pola súa dimensión internacional (hai

que recoñecerlle que é ubicuo) e pola súa personali-

dade histriónica, que ao mesmo tempo é unha ga-

rantía e un desafío” -engade.

Ao preguntarlle sobre como o caricaturista pode

captar a “alma” do retratado, expresa:

“Esa dificultade dá sentido a este tra-

ballo, aínda que corroboro que é duro

chegar ao obxectivo de retratar nun-

ha soa imaxe os diferentes rexis-

tros de cada persoa. Eu empezo

o meu labor por facer provisión

de fotografías do personaxe,

cantas máis e de máis cali-

dade mellor, seleccionar

entre elas as máis apropia-

das e estudalas. A caricatura

definitiva non debe apoiarse nun-

ha soa foto; correriamos o risco de re-

tratar a foto en vez do personaxe. En canto á

execución propia xa da caricatura, un fai di-

versos debuxos, aínda que salga un válido

ao principio. Trátase agora de seguir es-

tudando ao personaxe pero de maneira prác-

tica, ensaiando solucións gráficas, atrevén-

dose sempre que sexa posible. Até a voz do

personaxe ofrece moita información e axuda

na súa caracterización! O resultado definitivo de-

bería ser fiel ao carácter do modelo pero tamén ao ca-

rácter e intención do retratista”.

Graduado en Belas Artes na Universidade de

Barcelona, Javier Carbajo reparte a súa produción

en tres áreas: ilustración xuvenil, ilustración edi-

torial e humor gráfico. O seu traballo como cari-

caturista pódese ver no Jueves , na sección Teletipo que

realiza xunto ao escritor Pepe Colubi e noutras publica-

cións como Rolling Stone ou Cine-

manía.

Ao observar as carica-

turas persoais realizadas

por Javier Carbajo

recoñece-

mos un esti-

lo, unha mira-

da incisiva e

orixinal, un debuxo

e unha liña excep-

cionais que ratifi-

can que estamos

ante un debuxante

de boa raza.

Un caricaturista de
boa raza
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...E A CRISE DE SEMPRE...
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O FARELO - Suplemento de humor de A PENEIRA - (Sarmiento Rivera, 17-36.860-Ponteareas-Galicia) 986.660.986-farelo@apeneira.com
COORDINACIÓN Guillermo Rodríguez  -  MAQUETACIÓN Manrique Fernández

Valo dos laios                                           guisa e napo

E QUE PASA COAS GALESCOLAS...?


