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Luís Davila, O bichero V. Bueu, Gráficas Lasa, 2015, 130pp. 

Panta Rhei! Pode unha imaxe estática reflectir o fluír do mundo, os cambios, os 
choques dialécticos? Pode o cotián, o efémero, o transitorio, albergar o universal, o 
permanente? Pode o humor axudarnos a interpretar o transcendente? Seguro que Luís 
Davila nunca se formulou estas preguntas no momento de deseñar as súas viñetas pero é 
certo que nelas atopamos unha forma de transitar polo mundo, unha forma de abrazar a 
tradición coa tecnoloxía máis vangardista, o amor polos oficios tradicionais, polos 
homes e mulleres de usos clásicos cos costumes máis novos, coas formas máis abertas. 
Cada viñeta do Bichero, cada momento coleccionable, se se me permite a paráfrase de 
Heinrich Böll, contén, en si mesmo, unha sorte de transcendencia, unha memoria 
fecunda. 

A viñeta, a banda deseñada, foi considerada unha forma artística menor. 
Afortunadamente hoxe xa ten un recoñecido prestixio. Sucede que as súas formas se 
fan, cada vez, máis complexas e variadas, que os seus temas exploran territorios antes 
impensables. Obras como From Hell de Alan Moore, como Palestina de Joe Sacco ou  
como Contrato con Deus de Will Eisner, por só citar uns exemplos, son proba da 
calidade e profundidade desta arte. 

Na cultura galega a viñeta, a banda deseñada, teñen unha longa tradición, 
probablemente nacida nas Cantigas de Santa María: 

As Cantigas de Santa María presentáronse como poemario, logo foron 
musicadas en partitura e culminaron coa adaptación á historieta. As Cantigas 
baséanse nun ritmo específico que se manifesta na súa estrutura xeral e na súa 
posta en páxina, sincopada en viñetas. Por este motivo consideramos as Cantigas 
un “acontecemento multimedia” de base musical. As Cantigas deben ser 
consideradas como historieta xa que presentan diversos relatos organizados en 
cadriños nun medio que permite a súa difusión xeográfica, o códice. Podemos 
considerar as Cantigas como a obra mestra das orixes da historieta occidental xa 
que foi esencial para establecer o sentido da lectura. As ferramentas da Teoría da 
Historieta amosan como os recursos da narrativa do cómic xa estaban presentes 
nas Cantigas.1 

Resulta imposible entender, de xeito pleno, a nosa literatura sen Cousas ou 
Cousas da vida, as obras de Castelao, probablemente instauradoras dun novo xénero 
literario que Alonso Montero denominaba “cousas”. Contemporáneo do autor de 
Sempre en Galiza –naceu catro anos despois– era Federico Ribas. Aínda que dedicou 
case todo o seu traballo á publicidade, convén non esquecelo pois a calidade dos seus 
debuxos e os seus atrevementos estéticos resérvanlle un lugar entre os grandes. Por 
outra banda esta tradición non é, de ningún xeito, allea á fecunda e exitosa produción da 
animación galega actual. 

Acaso na  prensa a viñeta acada maior repercusión e mesmo chega a ser 
considerada como un editorial gráfico. Autores como Mingote, Peridis, El Roto, 
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Gallego y Rey, Forges…2 analizan a realidade e mostran unha opinión a través da forza 
das imaxes. O Faro de Vigo, publicación onde primeiramente aparecen as viñetas 
recompiladas neste texto, contou durante anos co gran Quesada e na actualidade, 
ademais do autor do que nos ocupamos, con Gogue. 

Dende neno Davila mostrou unha grande afección ao debuxo; el mesmo conta3 
que, sabedor de que os seus pais querían cambiar o papel das paredes, decidiu 
convertelos na súa superficie pictórica, coa consecuente liorta familiar. Rematou os 
estudos de Deseño Gráfico na Escola Pablo Picasso da Coruña e iniciou o seu labor 
profesional en diversas axencias publicitarias. En 1997 comeza a traballar para o Faro 
de Vigo como deseñador: encárgase de elaborar infografías, portadas de suplementos, 
deseños de páxinas interiores e ilustracións. Os seus compañeiros, coñecedores da súa 
afección á caricatura e do seu humor, anímano a realizar as viñetas. Nacerá así, un ano 
máis tarde, a sección “O Bichero”. 

Resulta elocuente a elección do nome da sección: “O Bichero”4; nela Davila 
revela as súas preferencias. Elixe un instrumento do oficio dos mariñeiros, pero non a 
rede (con toda a súa carga simbólica e poética acumulada) senón un modesto obxecto, 
tan necesario en tantas manobras como esquecido. Serán os homes e as mulleres, 
armados de modestas ferramentas, os protagonistas de moitas das súas historietas pero a 
escolla lingüística tamén ten unha significación clara. Aínda que, en ocasións, Davila 
emprega o castelán5 –cando os protagonistas, coñecidos (Rajoy, os monarcas españois, 
etc.) ou anónimos (un turista, por exemplo), o requiren ou a temática o aconsella– o 
galego é a lingua habitual das viñetas. O inglés aparece case sempre de xeito irónico e 
para mostrar a mestura do pasado e presente, do tradicional e do tecnolóxico; tal é así 
que, na propia portada do libro, atopamos un porco tatuado con lendas como “living a 
vida loca”6, no interior atopámonos un conxénere do anterior co corpo pintado con 
“cocho power” e “untokiller”. Claro que o galego de Davila non se corresponde co 
galego académico, senón co dos usos populares, de aí “bichero” e non “bicheiro” 
(porque así o recoñecen os mariñeiros da súa vila natal) ou o uso da gheada grafada, 
case caprichosamente, como gh ou como j, adaptándose a un certo uso dos tipos 
socioculturais protagonistas das súas obras.  

Esta sección do Faro de Vigo ten un enorme éxito. Na edición en liña chega a 
superar en ocasións as 100.000 visitas. A páxina de recompilación das viñetas ten case 
25.000 seguidores e a do autor rolda as 15.000. 

                                                           
2 Estes tres últimos autores son sinalados polo autor que hoxe analizamos como os máis admirados por el 
nunha entrevista concedida á DelMorrazo. com (http://www.delmorrazo.com/entrevistas/davila1.html) na 
que ademais apunta a Quino e á revista El jueves como outros dos seus inspiradores. 
3
 Vid. nota anterior. 

4 Davila pensou tamén na forma gallapán, outro instrumento dos mariñeiros. Curiosamente a forma máis 
común entre os mariñeiros de Bueu é gañapán, sendo ganapán a forma normativa. 
5 Das 250 viñetas incluídas na publicación da que nos ocupamos, só oito empregan o castelán como 
lingua única, seis galego e castelán e catro son mudas. O inglés, como veremos, aparece como un 
contrapunto irónico e como exemplo da mestura tradición e modernidade, tan característica do estilo do 
bueuense. 
6 Reparemos na mestura idiomática. 
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En 2009 FECIMO (Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo), unha 
asociación comprometida coa defensa da cultura e o patrimonio da bisbarra, propón a 
Luís Davila a publicación dunha escolma das viñetas do ano. Era un agasallo de Nadal 
para os asociados e unha oferta editorial para todos os cidadáns da contorna. A 
colaboración durou tres anos pero a crise económica acabou con ela. A partir da cuarta 
entrega, Davila emprenderá a edición do texto pola súa conta con indubidable éxito de 
venda. Os seus lectores abarrotan cada acto de sinatura de libros nos que Davila 
maniféstase como o que é: un creador xeneroso7 e ubérrimo. Nas dedicatorias debuxa 
unha viñeta personalizada, pensada para destinatario. Algún día haberá que editar un 
Bichero especial con algunhas delas. 

En abril deste ano 2015 apareceu o número V de O Bichero. Cada un dos 
números anteriores presentaba unha división en apartados variada, se ben algunhas 
seccións eran constantes como “Xentes de aquí” ou “Un pouco de todo”, os deportes ou 
a política. O número que agora analizamos está dividido en catro seccións cos seus 
respectivos subapartados: ”Política económica” (Corrupción/ Crise/ Sanidade/ Bancos/ 
Autónomos/ Eleccións/ Monarquía); “Deportes” (Fútbol/ Ciclismo/ Deportes); “Xente 
de aquí” (Na leira/ O mar/ Porcos, galiñas e bestas/ Tabernas, furanchos e viño/ 
Turistas/ Festas e cuchipandas/ Xubilados); “De todo un pouco” (O tempo/ Tráfico, 
Relixión/ Morte/ Entroido/ Consumo e comercio/ Parella/ Tecnoloxía). 

Davila ten predilección pola xente de aquí (non en balde lle dedica unha sección) polo 
mariñeiro de pitillo e boina, pola muller de sacho e mandil... Non se trata de personaxes 
caricaturescos e estáticos. Son seres clarividentes en contacto coa modernidade. Así, un 
mariñeiro que ten unha boa pesca crea no “ghuasap”, un grupo chamado “mareasa do 
Moncho”; o propietario dunha leira, farto do veciño cambiamarcos, coloca unha cámara 
de vídeovixilancia, mentres o outro lle reclama que limpe a broza; o marrán emprega 
unha cinta de correr para manterse en forma… Son personaxes que se expresan a través 
da retranca e ven con escepticismo o pasado e o presente. Claro que estes protagonistas, 
por máis significativos que sexan, non son os únicos habitantes da vila de Luís. Por alí 
aparecen, caracterizados como seres despistados, incapaces de comprender a realidade, 
os políticos. Os políticos anónimos como o “imputadísimo” señor alcalde, e os 
coñecidos como Angela Merkel, Joaquín Almunia, Mariano Rajoy, José Ignacio Wert 
ou Alberto Núñez Feijoo. Tamén o cine e o cómic inspiran a galería de moradores do 
Bichero. Os superheroes non dan a talla. Spiderman ten un mestrado en costura pero 
non dá atado as redes. Superman matriculouse nun curso de superpoderes, pero non dá 
avío cando ten que superar a proba de atender, ao mesmo tempo, o neno que chora, a 
pota que ferve e o xefe que chama por teléfono. Darth Vader padece dos bronquios e 
Godzilla será levada á corte pola muller da casa co apoio exclusivo dunha variña para 
conducir o gando. Os animais completan esta galería: Os cochos levan tatuaxes como 
”living la vida loca”, “untokiller” ou “cochopower”; as galiñas van esparexer as cinzas 
da Marcelina, unha conxénere, recollidas nas pastillas de avecrem e piden acreditacións 

                                                           
7
 Davila colabora de xeito desinteresado coas entidades deportivas da vila, e con organismos como CIM 

(Centro de Información da Muller) nas campañas de concienciación. 



4 

 

compulsadas de estabilidade emocional para entregar os ovos como se dunha adopción 
se tratase. Homes e animais conforman o reino dos vivos pero tamén a morte ten un 
lugar no imaxinario do noso debuxante. Trátase dunha morte sorprendida, revitalizada, 
superada pola desenvoltura dunha muller que, véndoa tan mal ataviada, tan chea de 
farrapos, a viste cun traxe rosa e lle comenta o loar o guapa que está coas novas 
vestimentas. 

Temas grandes: a vida e a morte, a corrupción política, os cambios dos costumes 
(o tempora, o mores!)…Pero en Davila, como moi ben sinalaba o profesor Enrique 
Novas8, hai tamén unha sorte de vida agochada, escondida, de cousas pequenas: aparece 
un barco que se chama “Jasafondo” ou “Flipaconflops” ou “Jíate por min II”; un xornal 
denominado “Botswana news”; unha cinta de correr marca “cocho training plus”, etc. 
Son tributos dos personaxes aos obxectos cos que conviven, tributos cheos de poesía e 
tenrura. 

Davila dá un paso máis. En ocasións, crea, como se fose un distanciamento 
autoparódico ou un exercicio de deconstrución, a situación humorística a partir da 
elaboración desta subtrama: Deste xeito atopamos un o mariñeiro está a pintar o nome 
dunha chalana: “María de las Merce” pero non lle cabe o “des”, ou unha muller está 
esperando a que cambie o tempo para poñer a roupa de primavera, pero no seu armario 
só observamos unha colección de mandís idénticos ao que leva posto. 

As tiras de Davila adoitan ter só unha viñeta. Das 250 que forman a escolma só 
dúas están compostas por tres viñetas e apenas trece por dúas. Esta preferencia pola 
imaxe única parece expresar o desexo do autor de captar o instante, a virtude do 
momento máis que o despois. 

Os debuxos, en canto ao punto de vista, non son complexos; os personaxes, en 
xeral, están á altura dos ollos do espectador, o que proporciona unha sensación de 
proximidade, de ti a ti. 

Os planos, polo común, adoitan ser enteiros ou americanos. Deixan moi clara a 
situación pois o espazo sempre ten unha forte significación. As clases de zumba con 
Lurditas prodúcense na leira ao movemento do sacho. A cor pertence sempre á mesma 
paleta pero Davila coida con esmero a sombra para crear profundidade, xa sexa no 
propio personaxe ou proxectada no chan, poñamos por caso. 

O trazo maniféstase espontáneo e incide na expresividade. A cabeza aparece 
sempre desproporcionada, cun tamaño moi grande en relación ao corpo, e sen colo, 
incidindo sempre neste aspecto expresionista. Os ollos poden aparecer fóra da cara, 
mesmo “no aire”, pois mediante este recurso pretende conducir ao observador ao 
paroxismo emocional do personaxe. Os narices semellan patacas e deste xeito o 
personaxe faise máis común, máis afastado do artificial, do requintado. Neste aspecto 
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tamén incide a aparición de pelo, sen intención denigratoria, na cara dalgunhas 
personaxes femininas. As bocas son grandes e os dentes están á vista. 

As roupas teñen tamén unha función caracterizadora e inciden, na xente de aquí, 
no aspecto cotián, afastado da etiqueta. En realidade a indumentaria obedece a unha 
determinada visión da vestimenta tradicional: a muller de mandil e o home de boina. 

Talvez a clave de O Bichero estea en que Davila se divirte creando estas 
marabillosas historias. Por iso nós deberíamos ter á man un bicheiro afectivo para que 
non nos escape a realidade ou, cando menos, unha visión lúcida da realidade. Pero ante 
todo para que non nos escape polo mar das incertezas estériles e dos desacougos pouco 
fértiles a semente da alegría, pois, como escribía Benedetti debemos “Defender la 
alegría como una trinchera/ defenderla del caos y de las pesadillas/ de la ajada miseria y 
de los miserables/ de las ausencia breves y las definitivas”.  

Seguro que este bichero pode ser, acaso, o detonante dunha risa, dunha cóxega 
feliz. 

      Salvador Castro Otero9 

      IES de Rodeira. 
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