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DECRET 219/2019, de 7 d’octubre, del Consell, pel qual 
concedeix la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural 
a Ana Peñas. [2019/9615]

DECRETO 219/2019, de 7 de octubre, del Consell, por el 
que concede la Distinción de la Generalitat al Mérito Cul-
tural a Ana Peñas. [2019/9615]

El Consell, mediante el Decreto 35/1986, de 10 de marzo, creó la 
Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para distinguir a las per-
sonas físicas, entidades y colectivos que por sus méritos hayan contri-
buido a destacar la aportación de la Comunitat Valenciana en cualquier 
ámbito de la cultura.

Ana Peñas Chumillas, nacida en València, es la primera mujer que 
ha ganado el Premio Nacional del Cómic en España, en 2018.

Diplomada en Diseño Industrial y graduada en Bellas Artes en la 
Universitat Politécnica de València, fue seleccionada en 2015 para rea-
lizar una residencia artística en Oporto. También ha realizado residen-
cias artísticas en la Feria de Ilustración de Madrid, Ilustrísima, y en el 
festival de autoedición de València, Tenderete, con varios proyectos de 
autoedición.

Ha realizado exposiciones individuales en la Ó! Galeria, de Lisboa, 
en Estudio 64 y Pepita Lumier, de València. También ha participado en 
varias exposiciones colectivas en València, con los proyectos Refugio 
Ilustrado y AnArco.

Como ilustradora, ha trabajado para la revista Pikara Magazine y 
colaborado con el proyecto sonográfico Hits With Tits y la plataforma 
CIES NO.

Entre su obra gráfica como ilustradora destaca Mexique, que relata 
el viaje en barco de cientos de niños y niñas del exilio español a Méxi-
co, y En Transición, que ilustra ese periodo de nuestra historia reciente 
desde la mirada de la gente corriente. En 2018, con su novela gráfica 
Estamos todas bien, Ana Peñas rinde tributo a sus abuelas –Maruja y 
Herminia– y, en general, a las mujeres de la posguerra, que consagraron 
su vida a sacar adelante la de los suyos.

Además del Premio Nacional del Cómic, Ana Peñas ha recibido el 
Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic, en 
2016, y la mención especial en Iberoamérica Ilustra 2015, con la serie 
Viaje al interior. En 2016 ganó el VII Catálogo Iberoamericano Ilustra 
con Buscando un sitio, y en 2018 fue galardonada con el premio Autora 
Revelación Nacional, del Salón del Cómic de Barcelona.

Por ello, como reconocimiento a su sensibilidad artística para recu-
perar la memoria de las pequeñas cosas, dando rostro y voz a las per-
sonas que vivieron como personajes silenciados de la historia, previa 
deliberación del Consell, previa deliberación del Consell, en la reunión 
de 7 de octubre de 2019,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural a Ana 
Peñas.

València, 7 de octubre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Consell, mitjançant el Decret 35/1986, de 10 de març, va crear la 
Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per a distingir les persones 
físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a 
destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de 
la cultura.

Ana Peñas Chumillas, nascuda a València, és la primera dona que ha 
guanyat el Premi Nacional del Còmic a Espanya, en 2018.

Diplomada en Disseny Industrial i graduada en Belles Arts en la 
Universitat Politècnica de València, va ser seleccionada en 2015 per 
a realitzar una residència artística a Porto. També ha realitzat residèn-
cies artístiques en la Fira d’Il·lustració de Madrid, Ilustrísima, i en el 
festival d’autoedició de València, Tenderete, amb diversos projectes 
d’autoedició.

Ha realitzat exposicions individuals en l’Ó! Galeria, de Lisboa, en 
Estudio 64 i Pepita Lumier, de València. També ha participat en diverses 
exposicions col·lectives a València, amb els projectes Refugio Ilustrado 
i AnArco.

Com a il·lustradora, ha treballat per a la revista Pikara Magazine 
i col·laborat amb el projecte sonogràfic Hits With Tits i la plataforma 
CIES NO.

Entre la seua obra gràfica com a il·lustradora destaca Mexique, que 
relata el viatge amb vaixell de centenars de xiquets i xiquetes de l’exili 
espanyol a Mèxic, i En Transición, que il·lustra aquest període de la 
nostra història recent des de la mirada de la gent corrent. En 2018, amb 
la seua novel·la gràfica Estamos todas bien, Ana Peñas ret tribut a les 
seues àvies –Maruja i Herminia– i, en general, a les dones de la post-
guerra, que van consagrar la seua vida a tirar avant la dels seus.

A més del Premi Nacional del Còmic, Ana Peñas ha rebut el Premi 
Internacional de Novel·la Gràfica Fnac-Salamandra Graphic, en 2016, 
i l’esment especial en Iberoamèrica Ilustra 2015, amb la sèrie Viaje al 
interior. En 2016 va guanyar el VII Catàleg Iberoamericà Ilustra amb 
Buscando un sitio, i en 2018 va ser guardonada amb el premi Autora 
Revelació Nacional, del Saló del Còmic de Barcelona.

Per això, com a reconeixement a la seua sensibilitat artística per a 
recuperar la memòria de les xicotetes coses, donant rostre i veu a les 
persones que van viure com a personatges silenciats de la història, prè-
via deliberació del Consell, en la reunió de 7 d’octubre de 2019,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a Ana 
Peñas.

València, 7 d’octubre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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