dustrial i es deixà de banda la
producció més artesana. les
premses i els molins de paper que
funcionaven amb vapor van constituir innovacions importants, que
van fer baixar el preu dels llibres i
en van augmentar el tiratge. És en
aquest moment quan el concepte
d'editor15
es Junio,
va separar
del d'im2015

Montaner y simon, entre altres).
Aquestes editorials
van dirigirPAÍS: España
se al mercat hispanoamericà, amb
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obres de gran
format, com
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versos volums,
com ara588
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per
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ÁREA: 224 CM² el Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura,

Un ganxó guanya el Premi
d’Escultura 2015 de Palafrugell
PALAFRUGELL | R.A.

el ganxó Gerard Mas (1976) va
ser premiat, dissabte al vespre,
amb el primer premi del concurs
d’escultura 2015, que anualment
convoca la Fundació Vila Casas de
Palafrugell. l’artista de sant Feliu
de Guíxols va obtenir aquest reconeixement amb la seva obra
Nano, mentre que el barceloní
lluís Carulla Ruiz va ser distingit
amb un accèssit per la peça Parti-

tura blava.
l’acte va tenir lloc al Museu
d’escultura Contemporània Can
Mario de Palafrugell, on la directora d’art de la Fundació Vila Casas, Glòria Bosch, va fer públic el
veredicte del jurat format per: el
crític d’art Francesc Miralles, l’artista i guanyador de l’edició anterior javier Garcés, el col·leccionista Antonio sagnier, la gestora
cultural Cristina sampere i el pre-

destaquen dues obres impreses
tercera guerra carlina, amb il·lustracions de gran qualitat, iFRECUENCIA:
una edi- amb anterioritat
Diario al segle XiX i reció vuitcentista del tractat d’ar- presentatives de la diversitat i riO.J.D.: 5556
quesa dels fons de l’Arxiu Històric.
quitectura clàssica de Vitruvi.
També s’hi poden contemplar es tracta de La Chronica o hystoE.G.M.:
38000
enciclopèdies i diccionaris histò- ria de Espanya, publicada l’any
i escrita per Pere Miquel Carrics i geogràﬁcs que recullen
tant 1547
20%
SECCIÓN:
CULTURA
fets històrics com relats llegen- bonell, notari i arxiver reial en
daris amb gravats idealitzats; una època de Ferran ii. És l’obra imsident de la Fundació Antoni Vila
Casas.
l’entrega dels premis va anar a
càrrec del president de la Fundació, Antoni Vila, i del reelegit alcalde de la localitat baix empordanesa, juli Fernández. l’artista
guanyador va rebre una dotació
econòmica de 15.000 euros, mentre que Carulla va ser obsequiat
amb 3.000 euros. A més, a banda
del guardó econòmic, Gerard Mas
tindrà la possibilitat de mostrar les
seves obres a l’espai Can Framis de
Barcelona. A Palafrugell, la Fundació exposarà les obres seleccionades ﬁns al 13 de desembre.

manar el favor del sant. la seva
composició tipogràﬁca és gairebé
inalterable des del segle XVi ﬁns a
l’actualitat: una orla –formada
amb elements tipogràﬁcs o bé dibuixada– que emmarca el títol, el
text a una o dues columnes i la
imatge del sant o verge destinatari de l'advocació.
FUNDACIÓ VILA CASAS

L’obra guanyadora, «Nano», del ganxó Gerard Mas.

