
 
 

 
 

 
LETRAS GALEGAS 2017 

 XINZO DE LIMIA  
 
 
 

Concurso:  
“Deseña a túa portada para a obra  

“VENTO FERIDO”  
de Carlos Casares” 

 
 

 
 

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA 
 
 
 
 
 
 



BASES 
 

 

PRIMEIRA 
 
O obxecto deste concurso, que se fai público o día 10 de abril de 2017, 

será seleccionar un deseño dunha portada, cartel, póster, gráfica ou carátula 
para a obra “Vento Ferido” de Carlos Casares. A finalidade do Concello de 
Xinzo de Limia, na súa organización, é facer unha homenaxe especial, ao 
escritor limiao no ano no que é protagonista das Letras Galegas e a esta obra 
súa concreta,  por celebrarse, neste ano,  o 50º aniversario da súa impresión en 
Vigo (10 de Febreiro de 1967), un anticipo da prosa sinxela e efectiva, chea de 
historias próximas, galegas e ao mesmo tempo universais, que foi sinal de 
identidade da literatura do homenaxeado das Letras Galegas 2017, Carlos 
Casares Mouriño. Non se trata dun concurso co fin inmediato de facer unha 
nova edición de “Vento ferido”, senón dunha portada que “puidera ser usada 
con este fin nun futuro, se fora preciso”., organizado polo Concello de Xinzo de 
Limia (Ourense).  

 
 
SEGUNDA  
 
Neste concurso poden participar todas as persoas, individual ou 

colectivamente, podendo presentar unha ou varias obras. Non hai límite de 
idade na participación, nin categorías. Os  orixinais deberán adoptar forma 
vertical (habitual na edición dun libro), en tamaño DIN A3.  Presentaranse 
suficientemente protexidos, ben en cartón pluma, ben con soporte acartonado 
ou plastificado, para poder ser colgados en exposición pública, no seu caso.   
 

TERCEIRA 
 
Haberá liberdade na técnica pictórica a usar. O deseño artístico, 

entendido no senso tradicional, abranguerá todas as técnicas coñecidas que 
poidan ser plasmadas en imprenta como posible portada dun libro: pintura nas 
súas diferentes variedades (óleo, cera, témpera, temple, tinta, puntillismo, 
acuarela, pastel, acrílico, carbonciño,  colaxe,  debuxo a lapis, gravado…etc.).   

 
 



Tamén pode realizarse en formato dixital e similares.  No primeiro caso,  
ao ser realizado con técnicas tradicionais, convén que se poida introducir en 
scanners profesionais, no caso de edición. Por iso, neste caso, non debe ser 
pegado ao soporte ríxido, senón unilo con medios desmontables.  No segundo 
caso, presentaríase o arquivo dixital  que recolla a obra, nun dos programas de 
deseño coñecidos. 
 

CUARTA 
 
O texto dos orixinais deberán incluír:  
                                                 Carlos Casares 
                                                 VENTO FERIDO.   

 
QUINTA 
 
O tema será totalmente libre. 

 
           SEXTA 

 
O Concello de Xinzo de Limia poderá corrixir posibles erros do texto que 

figuren nas obra (se é posible facelo) e resérvase a facultade de incluír máis 
texto referido ao xénero literario, edición e referencias bibliográficas, así como  
logotipos ou anagramas na composición definitiva da portada. Tamén poderá 
usar toda ou parte da portada para a confección de contraportada, no caso de 
unha nova edición especial da obra “Vento ferido” de Carlos Casares. 
 

SÉTIMA 
 
As portadas serán presentadas no Concello de Xinzo de Limia  (R/ Curros 

Enríquez, 15 – 32630 Xinzo de Limia) o na Oficina de Cultura da Casa da Cultura 
e Xuventude do Concello  (R/ Curros Enríquez, 17 – 32630 Xinzo de Limia), en 
horarios de  9:00 a  14:00 horas, finalizando o prazo de presentación  ás 14:00  
horas do día 10 de Maio de 2017. Non se admitirán as obras remitidas por 
correo con posterioridade ás 14:00 horas do día anterior, 9 de maio de 2017, 
calquera que sexa a causa do retrasos.  

 
 
 
 
 



 
 
OITAVA 
 
As portadas deben ser presentadas sen que externamente apareza o 

nome do autor ou autora, senón cun título breve que a identifique . Os datos 
persoais serán presentados nun sobre pechado unido á portada: nome e 
apelidos do autor/ra, lugar de residencia, domicilio, número de teléfono, 
N.I.F. correspondente.  Por fóra o sobre pechado levará só o o título que 
coincidirá coa obra presentada. O incumprimento destes aspectos será motivo 
de descualificación.  
 

NOVENA 
 
Establécese para este concurso un único premio de  500,00 € 

(cincocentos euros),  estando suxeito á normativa fiscal que proceda aplicar. O 
premio poderá ser declarado deserto polo xurado cualificador. 

 
DÉCIMA 
 
O Xurado, estará composto por un grupo de expertos  ou notables, 

formado por escritores galegos, membros da Fundación Carlos Casares e 
técnicos do Concello de Xinzo de Limia,  que asesoran durante este ano a 
programación cultural das Letras Galegas, na honra de Carlos Casares. Como 
presidente do xurado estará o Concelleiro de Cultura do Concello de Xinzo de 
Limia. Poderán participar, tamén con voto,  técnicos na arte pictórica, deseño 
gráfico, maquetación ou edición de libros, expertos na materia. Como 
secretario/a un representante do persoal do concello, con voz, pero sen voto.  

No caso de empate na primeira volta de dúas ou máis obras, resolverase 
cunha segunda votación por parte do xurado cualificador, valorando só as dúas 
ou tres obras empatadas. O resultado da votación e decisión final do xurado 
será inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNDÉCIMA 
 
A obra gañadora quedará en propiedade do Concello de Xinzo, cedendo 

o autor/ra en exclusiva e irrevogablemente, o dereito de impresión ou 
reprodución, total ou parcial, en calquera modalidade, tamaño ou soporte, así 
como a utilización da obra para a súa promoción publicitaria, podendo realiza-
las correspondentes modificacións ou transformacións para a súa adaptación a 
soportes, técnicas ou tamaños necesarios, incluído o da edición. Constaría, 
nunha hipotética edición da portada, no interior do libro, a autoría do 
ganador/ra do premio. 

 
 

DUODÉCIMA 
 
Pasado un mes dende  a celebración das Letras Galegas 2017,  os/as 

autores/as non premiados poderán recoller as súas obras. Se non as recollesen, 
nun prazo de tres meses, enténdese que renuncian ás mesmos, podendo o 
Concello de Xinzo de Limia dispor libremente delas, como colección de 
portadas de “Vento ferido” 2017 que quedaría depositada na “Aula de estudo 
Carlos Casares” de Xinzo de Limia,  sen recoñecer dereitos de reclamación ou 
indemnización de ningunha clase. Os gastos, tanto  de envío como de  
devolución das obras serán por conta dos concursantes. 

 
 

DÉCIMO TERCEIRA 
 
A participación neste concurso leva implícita a  aceptación destas bases.  

 
  
 

Xinzo de  Limia,  10 de Abril de 2017    
 
 
 
 
 
 



 

                       


