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Os premios de cartelismo publicita-
rio «Francisco Mantecón», promovi-
dospolasBodegasTerrasGauda, cele-
brarononte o seudécimo aniversario
cunha entregade galardónsmarcada
pola hetereoxeneidade das propos-
tas dos deseñadores participantes
nesta edición. Así, oprimeiropremio,
obra da artista navarra Cristina Ver-
gara, foi alabado polos membros do
xurado «pola súa impecable resolu-
ción,pola correcciónartísticademos-
trada e pola simplificación coa que
esta deseñadora plasmou ás súas
ideas», sempre coa botella da marca
como símbolo e elemento diferencia-
dor.

Proba da fama internacional que
este premio —que vincula o deseño
gráfico coa técnica do cartelismo—
está a adquirir a nivelmundial son os
preto de 2.100 proxectos que se pre-
sentaron á convocatoria deste ano.
Deles, e segundo deron a coñecer os
membros da organización, unha boa
parte proceden de países tan afasta-
dos como China, Cánada ou Sudáfri-
ca, dende onde viaxou a artista gaña-
dora da Mención especial 2011.

«A elevadaparticipación e adiver-
sidadexeográfica—comentanospro-
motores da idea— son un reflexo da
proxección que este premio acadou
na comunidade creativa internacio-
nal enasprincipaisasociacións euni-
versidades domundo», din.

12.000 proxectos
Nesta expansión polas esferas cultu-
rais máis sobresaíntes tivo moito
peso a difusión que o certame logrou
a través de Internet e das redes so-
ciais, uns espazos «que actuaron
como nexo de unión con artistas grá-
ficos, estudios de deseño, escolas de
arte, comunidades gráficas e incluso
con revistas especializadas», comen-
tan dende Terras Gauda.Deste xeito,
e en dez anos de vida, o «Francisco
Mantecón» recibíumáisde12.000car-
teis provintes de 86 países dos cinco
continentes.

A súa pegada a nivel social pode
rastrexarse nas máis de 400 publica-
ciónsanuaisque se lleadicanenpáxi-
naswebs,blogsdedeseño,publicació-
ns especializadas e prensa xeralista
de España e do estranxeiro. O perfil
do premio en Facebook, un índice da
súapopularidade, superaas 2.500ad-
hesións de grupos de interese.

Na filosofía de partida deste certa-
me destaca a figura do debuxante
Franscico Mantecón quen, ademáis
dedarnomeaopremio, contribuíude-
cisivamente á imaxe destas bodegas
que, ano tras ano, é analizada e estu-
diada por milleiros de novos deseña-
doresque siguenaesteladese«irrepe-
tible creador e artista que alumbrou

co seu talento e singular maestría
todo o que tivo algo que ver coa
imaxe de Terras Gauda dende o seu
nacemento».

A ausencia da xornada
Na entregadepremios, que tivo lugar
na estaciónmarítima deVigo, déron-
se cita máis de 500 personalidades
procedentesdomundocultural,artís-
tico, social,político eempresarial.En-
treelasdestacouaasistenciadopresi-
dente da Autoridade Portuaria da ci-
dade, Ignacio López Cháves, e dos
membros do xurado, entre os que se
encontraban Manuel Estrada, Óscar
Mariné, Isidro Ferrer, Emilio Gil e
PepCarrió.Ogran ausentedo acto foi
o presidente do Goberno galego, Al-
bertoNúñezFeijóo, quen debido aun
proceso gripal non puido presidir á
entrega dos galardóns, tal e como es-
taba previsto.

O tribunal encargado de analizar e
valoraromilleirodeproxectos que se
presentaron a concurso resolveu fi-
nalmente conceder un primeiro pre-
mio, dotado con 10.000 euros, e dous
accésit de 2.000 cada un, que recae-
ron sobre o galegoRoberto Arqüelles
e sobre a valencianaMaría JoséMiño-
nes Olveira.

Aluvión de ideas

Máis de mil deseñadores
participaron na última
edición destes premios

Fama internacional

Os proxectos que
entraron a concurso este
ano chegaron dende 54
países distintos

“

A capital olívica acolleu onte a entrega dos premios do concurso de cartelismo
FranciscoMantecón. Unha iniciativa pioneira na que participaron artistas
chegados de máis de 80 países distintos. A gañadora foi unhamoza navarra

Arte, publicidade e un toque de inxenio
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Na imaxe, a gañadora posa xunto á súa proposta artística
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