
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 re-
coneixement 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 direc-
tora d’art de la Fundació Vila Ca-
sas, Glòria Bosch, va fer públic el
veredicte del jurat format per: el
crític d’art Francesc Miralles, l’ar-
tista i guanyador de l’edició ante-
rior javier Garcés, el col·leccio-
nista Antonio sagnier, la gestora
cultural Cristina sampere i el pre-

sident de la Fundació Antoni Vila
Casas. 

l’entrega dels premis va anar a
càrrec del president de la Funda-
ció, Antoni Vila, i del reelegit al-
calde de la localitat baix empor-
danesa, juli Fernández. l’artista
guanyador va rebre una dotació
econòmica de 15.000 euros, men-
tre 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 Fun-
dació exposarà les obres selec-
cionades fins al 13 de desembre. 
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l’Arxiu Històric de Girona té
aquests dies en exposició l’obra im-
presa més antiga de la seva bi-
blioteca, La Chronica o hystoria de
Espanya, publicada l’any 1547 i es-
crita per Pere Miquel Carbonell, i
El goig en honor de Sant Narcís, bis-
be de Girona i màrtir, imprès l’any
1698 a Girona per jeroni Palol.
Coincidint amb la celebració, a tot
el món, de la setmana interna-
cional dels Arxius i del dia inter-
nacional dels Arxius, que es va es-
caure el passat 9 de juny, l’Arxiu
Històric de Girona ha inaugurat
l’exposició Llibres que entren pels
ulls. Mostra de les edicions il·lus-
trades de la Biblioteca de l’Arxiu
Històric de Girona, visitable fins al
30 de juny.

l’exposició mostra una selecció
de llibres i revistes il·lustrats de te-
màtica i procedència diversa, com
ara fons personals, fons patrimo-
nials i fons d’institucions públiques
i privades, conservats a la biblio-
teca de l’Arxiu. la major part de les
obres exposades van ser publica-
des durant el segle XiX. l’ús de la
litografia, el fotogravat, la linotípia,
el paper i les tintes durant aquest
segle van transformar de cap a
peus la producció del llibre. 

la revolució industrial a Cata-
lunya va arribar també al món
del llibre i de la impremta. Va ser
en el darrer quart de segle que va
sorgir l'edició de llibres de caire in-
dustrial i es deixà de banda la
producció més artesana. les
premses i els molins de paper que
funcionaven amb vapor van cons-
tituir innovacions importants, que
van fer baixar el preu dels llibres i
en van augmentar el tiratge. És en
aquest moment quan el concepte
d'editor es va separar del d'im-

pressor i llibreter i van canviar les
formes de comercialització del lli-
bre: van aparèixer la subscripció i
les obres per fascicles.

Moltes de les publicacions ex-
posades van ser dirigides per ca-
talans il·lustres, entre els quals hi
havia periodistes, historiadors,
naturalistes i acadèmics, i van ser
impreses i venudes per llibreries i
impremtes amb seu a Barcelona
(espasa, Parera, Tiesos, Plus ultra,
Montaner y simon, entre altres).

Aquestes editorials van dirigir-
se al mercat hispanoamericà, amb
obres de gran format, com La
creación: historia natural i en di-
versos volums, com ara les pri-
meres enciclopèdies, per exemple
el Diccionario enciclopédico his-
pano-americano de literatura,

ciencias y artes, tots dos exem-
ples mostrats a l’exposició. la ciu-
tat de Barcelona es va convertir, a
finals del segle XiX, en la capital
mundial de l'edició en castellà.

Documents de tot tipus
en la mostra es poden contemplar
un recull de cromolitografies amb
il·lustracions detallades de les pro-
víncies espanyoles; una revista de
sàtira política, impresa en plena
tercera guerra carlina, amb il·lus-
tracions de gran qualitat, i  una edi-
ció vuitcentista del tractat d’ar-
quitectura clàssica de Vitruvi.

També s’hi poden contemplar
enciclopèdies i diccionaris histò-
rics i geogràfics que recullen tant
fets històrics com relats llegen-
daris amb gravats idealitzats; una

enciclopèdia d’història natural
amb dibuixos d’animals i plantes
bellament acolorits, publicada per
un naturalista català, tot just vint
anys després de la publicació de
l’Origen de les espèciesde Charles
darwin, i la principal obra enci-
clopèdica espanyola anterior a la
coneguda Enciclopèdia Espasa
que recull el coneixement cultural,
històric i artístic de tot l’àmbit es-
panyol i hispanoamericà.

destaquen dues obres impreses
amb anterioritat al segle XiX i re-
presentatives de la diversitat i ri-
quesa dels fons de l’Arxiu Històric.
es tracta de La Chronica o hysto-
ria de Espanya, publicada l’any
1547 i escrita per Pere Miquel Car-
bonell, notari i arxiver reial en
època de Ferran ii. És l’obra im-

presa més antiga del fons de la Bi-
blioteca de l’Arxiu Històric de Gi-
rona. les il·lustracions apareixen,
essencialment, a la primera part
del llibre.

i l’altra és El goig en honor de
Sant Narcís, bisbe de Girona i màr-
tir, imprès l’any 1698 a Girona,
per jeroni Palol. els goigs són
composicions poètiques que es
canten per donar gràcies pels béns
rebuts, o bé com a pregària per de-
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 di-
buixada– que emmarca el títol, el
text a una o dues columnes i la
imatge del sant o verge destinata-
ri de l'advocació.
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L’Arxiu Històric de Girona exposa una
crònica d’Espanya publicada l’any 1547

Les edicions il·lustrades de la biblioteca de la institució s’exhibeixen en una exposició que mostra la riquesa del fons

Una de les obres impreses de l’exposició. 
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Una il·lustració de la Chronica o
hystoria de Espanya, que data de
l’any 1547, mostra la figura d’un ca-
valler. Aquesta és l’obra més antiga
de la biblioteca de l’Arxiu.DdG GIRONA



Un cavaller de la
«història d’Espanya»

OBRES IL·LUSTRADES
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Un ganxó guanya el Premi
d’Escultura 2015 de Palafrugell

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