
rosa vera
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Ptr l'èpoe» d* FIANÇO» LAÎN ENTRALGO era «oït
Jove i tingué càrrecs importants. La guerra, co« a d'al-

tres de la seva generació i amb les «ateixea circumstàn-
cies, els va pescar pel «Ig l es feren feixistes. Després,

però, la seva maduresa li féu veure clar i es passà a
l'oposició. Fou aleshores quan JAUME PLA li deaanà la seva

col·laboració en LA ROSA VERA.

A Espanya ningú no parlava dels poetes catalans

1 LAÍN ENTRALGO els coneixia prou bé per fer-ne un elogi
merescut. I aquesta idea fou la que va moure a JAUME PLA

per incloure'l a l'obra de les Edicions.

Que a Cas' illa hi hagués un pròleg en castella
fet per un castellà coneixedor d'aquelles terres i alhora

del problema catalanista és més comprensible i raonable
potser que no pas el cas del Bestiari. Pensem que JOAN

B. CENDRÓS probablement d'allò que es queixava era que,

si JOSEP CARNER fou un català de cap a peus tot i estant
a l'exili, caldria que el se-u llibre, aquest llibre, ne
portés un pròleg d'un castellà i en castellà (per més ^ue

LAÎN coneixes el problema de Catalunya), sinó d'una perso-
na del país que recolzés la idea tradicione."aent catalana
de LA ROSA VERA.

Amb tot, hem d'afirmar que el pròleg de LAÍN

ENTRALGO és mereixedor dels més dignes elugis i que en

ca"> manera desmereix la figura cabdal del nostre poeta.

JOAN B.CENDRÓS i JAUME PLA no es coneixien per-

sonalment durant aquesta "baralla escrita". Més endavant»

però, esdevingueren grans amics i JAUME PLA reconeix avui

que potser l'elecció de LAÍN ENTRALGO no va ser del tot
encertada, mal»rat que ell ho féu plenament convençut que

la idea donaria resultats positius per donar s conèixer
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l'art d« CARNEI fora de Catalunya.

JOAN FUSTER, que també actuava aqui "un re-
presentant dels catalans de l'altra banda de l'Ebre" (ce»
ens deia JAÜTIE PLA en yna d* les cartes), tingué cura de
la Justificació on, a aéa d* la reconanació acèrrima del
Bestiari, ens fa un elogi de la persona de CARNER con un
home ple de coratge i fidelitat a la seva llengua en tot
moment, fins 1 tot en les èpoques »és difícils , així cora a
l ' e x i l i que, com molts, CARNER va haver de patir:

De tots no»altr0e, Jottp Carner és qui té nés dret a dir
qut el català ée la $eva llengua... (pg.IX)

Segons opinió de JOAN FUSTER, només RUYRA, VER-

DAGUER, GUERAU DE LIOST i mossèn COSTA se li poden compa-

rar.

Perd cal que no ko oblidem: ratlla, gir,
so, m ti BESTIAMI, kan maaeut m remota soladat,
en l'amarga êoledat de I'«arili.

JOAN FUSTER, recordant l'edat en què el nostre
autor va escriure "1 BESTIARI, 1 recordant també el lloc
on el va compondre, a l 'exi l i ens fa palesa la visió p_a^
tética de l 'obra con un reflex de l'enyor i du malalt ia
envers el seu poble i la seva terra. I ens ho fa palès
perquè al lector profà i foraster li pot semblar talment
un l l ibre dolç i apacible, gentil i anorés i fins i tot
falaguer.

Vege« con ens descriu, en resunides paraules,
l 'obra que tenia a les «ans:
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En «t* pò*»«« d'aquett MOO brillant i inesgotable, trobem
tötet út belles virtut a líriques i iròniqutt, ta irisa-
eie verbal i *l rictut -somriure, al capdavall- del ñora-
lista, l'exactitud plàstica i I'expfruncía d'snginy,
que km constituït, d'ençà del primer dia, tram, nervi i
color et l'ofcm «aftmríeam» (pg.VH-YIII)

I és que, realaent, 1* inaginació de JOSEP CAR-

NER en aquest bestiari és Inesgotable, una ironia tan

subtil i de caire Moralista a la vegada, que ens dóna una

gran lliçó com a poeta en el donini dels mots i dels ver-

sos, i ço« a gran pensador, fruit de la seva llarga i ex-

perimentada vida.

En el pròleg, i fent un recorregut historic a

fi i efecte d'arribar a l 'obra de CARNER que ara analitzem,

PF~RO LAÌN EOTRALGO ens traslladarà a l'època primera de

l'existència de l'home quan Adaa» el nostre avantpassat,

posà nom als animals del planeta i els batejà. Després

ens farà adonar de co«, mica a alca, al llarg del temps,

aquests animals començaren a respondre a les persones de

qui havien rebut llurs nous amb diàlegs. Però això fou

lent 1 lent.

d« patsr milet y mites ie katts qut lot nie-"
tot di Adán fuegm d« umffinm* irtttrlocuto-
rtt suyos a Itt aniñal<?a d¿l mm/do. (pg.íYI)

Posant cora exemple el grec ISOP, LAÍN ens expli-

ca l ' inici de les feules, de co« es van convertir els ani-

mals en »estrés dels qui aban« els havien bate.Kts.

Segons ell, dues han estat le» Intención« prin-

cipals de la veu de l ' an ima l : la pedagògica (FEDRO i SANA-
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NIEGO» p«r exeaple) 1 1* irónica (La FONTAINE, per citar-
ne un). En darrer lloc,

La Hit ina à* Zu« ¡'«spueetae del loològico m la, vom
nominativo, ètl hcmbrt not vient û travet è» la pinna d»
Jos«p Corner...( ...t.. .Esta vêt m de do-
tine lag bettiae locuintta. Con s«ncille» maravillosa,
sin f i owner mpolavfattó m m éieewtot té limitan a
d*eii*m0e IG fi** ton, a Juêtifiear ont« notoeteo« «M «arts-

d«

A continuació del prèl*g, es van succeint eîs

154 poemes de què const» «1 Beatlari ( H ) , distribuïts

per ordre alfabètic dels animala.

Creïe« qu* no és el moment, i no ve al cas, fer

el comentari d'aquests donat que aquest no és un

treball de literatura (tot 1 que « LA ROSA YIRA hl té molt

a veure la paraula escrita) i que, curlosaaent, en aqueif

llibre tan sola hl h« un gravat i no f* referència ala

poemes en ell escrits, sino a la persola qye els ha eos-

postos.

Val a dir però que, entre tota» predonlnen eia

quartets distribuïts en tres í quatre estrofej. Vegeu-ne

un parell d'exemples:

EL CAIGOL

—Tinc banyei que no fer*i**n,
menjo un t Je v*rd com puc
i, coa un* jou «ta,
porto IM «Moif •! damunt

T«
I peut feuuct a ferrat*

la pou o

IfUBBMMeCfiBi
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•L COMÚ.

un pan de familia
de Mia

o ferck* i

En detplaueo te haulte;
m e*C»rr feu A p«riU*
F«r «o «UHM d*la pacífics

MD COUill*»

No tan sovint, els quartets fernen de cinc

t sis estrofes, tal és el c»s del que porta per títol

LIS FORMIGUES

—Mis que molta prot que tresca,
w 11 poble eivililzal.
•olà terra o entre hüte*
vivim tn comunitat.

Als max;le» tels vanea ales,
prcítifi» poc duradors,
d'ite (audeisen te reiiws .
fins que ja Mis ha* m te.

En tem coro eni re f ut tes
duent fete Q rh.nve'»,
•um, e^ BUC ü ̂ K^IA ^^uft«

organi t rats;

tenun —lo i dis»iroulant4»
als estúpid», ato dolents—,

per a xic A] U
il*>i Ititeli it »Í

Si hi h* tol. f em puse jade»
i » pk>u, rwiem al OM:
no pod riem viure MRM
ierra amiga ni cel blau
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o toé el

MANT m
—Ea vcienl caura to fuito, oa re»»oni. lieita i franc«,

Vull el »oi. uo <jue en* retorni i. » h B i'm rai« de llun«,
» I to lot* «h P*«"

i un «BW « cafc «acias. I« M d una. a l'atot HIUIT,
joia rwra i molt dt wl,

En farien nan* angúnia o w no. d'un« ««pia,
el bo,™, U neu. e I fl«v «•!• * l'Mrta d'« «dl
la fent MM el fred.,

^ al

Vull eocts de part é«
nom, c*nu ardent«

Hi h» també, entr« altres variants, els

formats estrofes d« cinc verso» cadascun«; aquest és

el cas» per exemple» de

E L G A L L

—M V (uanyat each lloança,
cada cnt dadinir»CJu!
Sóc d »imboí de la Frw>v« !
1 al corral, quan «• piunça,
Ja r«*l reno, (all que «ó

Ja i)ui em guaita ho endevina

tt BH^ &aß oß ̂  ¿ft JüjuiiM

JI4
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fî lltxguatf* poètic et Camtj» -ÄO ht ftt notar <m m, al-
tr« líos- s'articula, èticament Í estèticament, amb èie
êtf&pço« opdtmsts at ta itormalitweiê definitiva dtl «ita-
la. P»ròt més que el goic de la normalitat, hi trobem
»l goig d'êêtop eonetruint la normalitat, t'àiiaw» en
mm» d» Carner» ti una ptectteitat al*fp«, d« tòt

»fwAi. ¿Fì»w a tjuin punt, p«p «r«npl«, Ì'«rtra-
i domimi ¿«I ucrc, la fobuloêa âigitmiê de mttrtt,
i ritmeê <pi* oora0t<i*tt*a la persia «o

«» una <irintentar l'«xploract¿ d* l«e "noms"
~i ja lim.tad*9~ possibilitat » d* l'idioma? (12)

G.3

G.3.l

1. Portadella.

2. Frontispiel amb el retrat de Josep Carner gravat a la

punta seca,

3. Portada a tres .* atès (negre, sanguin» I ocre) compagi-

nada amb un tipus d* i letra 1 diferents cossos: JOSEP

CARNER / BESTIARI / JUSTIFICACIÓ PER / JOAN FUSTER /

PRÒLEG PEH / PEDRÓ LAÍN ENfiALGO / RETEAT A LA

SECA PER / JAUME PLA / (e«blena ROSA VERA) / LES EDI-

CIC"S DE LA VEPÂ / BAT.CELOKA / MCMLXIV.

4. Justificació.

5. Pròleg.

6. Poemes.

7. índex.

8. Justificació del tiratge.

9. Colofó.
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C.3.2

fs un» edició d* cent d«u exemplars d« LA l

altra de «11 ene«plmrs d'Edicions (13), distribuïts
co»« segueix:

D'*q«e« BESTIARI è» Josep Qrner n n'ha f« ma tirada de
mil esemplar» numerati del t ti i .000, impreso» «obre piper
tiliut Tonai Doneite& de fabricació especia!, amb el pen
d'EMaCX« NAUTA S*l»» tirat umbé cent exemplar» »ta ti
r gne de LA R OS A V E > A qu? nun repartie* de la mane ra seg úcn t :

EXEMPLAR L'NIO, wk« ptper Holanda, amb l 'on g! na I d'un
ileli poerots del llibre, el retrat del poeu, tint ta paper |apó

tuerai, ana prova d'etut i cl coure inatihuat

10 exemplar», ovmeraa del II al XI, ea tl matin paper, amb
l'ongjsul d'un del» poemes dei llibre i el retrat del poeta orat

en paper Japó

30 eïtmplarí. numerat» del XII al XL1, ta paper d« II Guarro
d« fabricado e»pecul qoe porta la üi^rana de LA R.O&A VlRA,

qoe coateneo l'orifítnal d'on del» poemes del

59 eieanplar», nomerao del 43 al too, en d mateix paper

S'Han tint també io exemplar» «|ot porten la mencio EXEM-
PLAR DE COL L\ BORA DOR, fon de la renda

Elf «at deu exemplar» et LA ROSA Vl&A e»un »igtuu per
t amor i el» de* prologui:

G.3,3

eis cxcniplars de LA ROSA V2HA estan signats per

l'autor l els doa prologulstes» autôgrafauient l & tlntft,

tal es nostra tot seguit:
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L'autor signa al peu de la justificació del tiratge i els

prologuistes al capdavall de llurs escrits.

G.3.4

El llibre fou linotlp (14) tallers

íe Gràfica Bachs, la tipografia següent:

La justificació i el pròleg la lletra T.c. i

el text de amb Is T.r.

G. 3. 5

Un gravat a la punta al frontispici de l'exemplar,

G.3.6

És el llibre número dotze editat per LA ¥EiA 1 el

setè il·lustrat per JAUME PLA en aquestes Edicions.



És una obra diferent d* 1* restii ja qu« cl text no està

il·lustrat, ni ell gloss» cap gravmt. Tan sols r.'hi ha un

al frontispici és el retrat del poeta fet per JAUME

PLA.

Els poemes es distribueixen igual per tot el l l ibre , un

a pàgina. El de l 'autor 1 el t í to l de l ' obra en-

capçalen i en color sanguina:

lei JuStf CAUSER • t E S T I A R I JOSEP i . ' A K \ E R • »i\!HKI

U GUATLLA LA

—luim ài ali «m* fi
tgfaMMil m& mïmm** |m ^»•HIMw* ^^* ""*" 'V *̂  »

MM «w )!• d »t n?«*

ta*, tav 4«<«(b p« « agiato:—«M HUM,.

l'extensió del ultrapassa 1* capacitat del pa-
per, aleshores, lletra cursiva i a l'a,i.d., hi ha

escrites la princra o les dues primeres paraules següents
a tall le recia« tal es mostra » ia fotocòpia (15).
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FITXA

E.I

(16).

E . 2

Vegi ' s el punt G. 3.1. Coup 1ementen l 'obra prova d'es-

tat del retrat de 1 de de f in i t i va sobre

paper Japó nacrât, alxi el manuscr i t per l ' a u t o r
t i t u l a t El mosquit(17| .

El poema està escrit bolígraf blau sobre paper vcrju-

rat mol t f, i de poc gramatge el segell de la B.C.
estampat a l ' a . i .d . de la p l a ï a .

Aquest f u l l està enganxat sobr* un altre paper de la
Guarro, al dors del hi diu:

'aquest original pertany a l*ex«wplar

únic

V. 096 Car 4«

V I I . li

PI.

Mostre« a continuació el manuscrit d'aquest el qual,

si el coBipare« amb 1 «editat «1 llibre (vegi's 1?)»

apreciar-hi lleus diferències en algun i
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E.3

Biblioteca de Catalunya.

E. 4

a PLâ per /h, l 'any



E.5

E.S.C; 260 K 190

E.5.F: 250 x 175

E.6

10 pg, s.n. * 194 pg. a«b 1 íllustr. f Justificació Vïî-XT,

Pròleg XV-XVII) * 16 pg, s.n.

E,7

1 gravat a la punta al frontíspi - t del llibre í 2

proves addicionals dei ir.atsix gravat (18 ,

Paper Holanda la filigrana d",.na sirena (19).

E.9

EI llibre està enquadernat pell plastificada de color

ocre, unes lletres daurades a la coberta diuen:

»;•><; r p ."âS'TB / ar",TTâB"r / r^rrrnKq HF r A nn<?A VFRA
t/ \,- fc,- t« t " * . « i™, j, , / &W C* *J * A. «* "- J. í ¡ta» *rf ¿ %«* A Va' * í »J 4̂  Sut ***•?%, í* W W f\ '# èw *l j*% «

Al i i om, i en daurat: Josep Carner / Bestiari / Rosa

Vera / MCMLXI¥.

guardes són es* en tons ocres» rosats i verdo-

sos fent ur.es aigües allargassades 1 sinuoses.

Al de la portada hi ha el n-**jnero d« registre de im

P.C, IR. 507.523) i una "C-' que -/oí dir qye 1 "exemplar fou

adquirit per compra.

Enganxat a la guarda posterior del llibre hi ha un paperet



amb «i à« rtfiatr* i 1« »Ignatur« (Slg. 096 (PI*)
Car 4rt).

El ««gtll de 1« Biblioteca e» troto» «1 frontispici, » l*
portada» a pò«««» fpg.iöl i 194)ta la Justiftracie
tìratg«» a It» proveí addicionals i al manuscrit.

A là pàgina «1 colofó on hi diu:

AQi'lM S'HA

ÍM IU TAUJftS M

GRÀFICA ÌACHS»
Df BA*CHOVV

SOTA La Oi

PIA

IS VA ACAIAI Ei MA

,, D'AMB. M .f*« { 20 )

DE LES IL·LUSTRACIONS

III: el gravat .nostra el retrat de I PUIG-
ORIOL situat en tres i »irant cap a 1»
dreta. que ea tracta d'aquest escriptor pirqué»
entre altres cosci» alx£ s'especifica a la Justifica-
clé del tiratge (21).

V: no saber la de la pisada perqué es
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••rea l'snpramta del ««tali p«r 1» part infarior»
la qual «n» voi dir qu« 1*astampa fou tirad»
m planxa perduda per tret costats. Tenint en
aquest fat, pod«« donar Its »idea d« 235 n ITS
a «Ida d'aspa! preitsat par la planxa; pp: i 175.

VII: Jaume Pla, 11., a.i.d., dins la pisada de la planxa.
IX: és una punt« molt simple. D« traç repetit «n «Is per-

fils i aconseguint les ombres lleuger« con-
trata!!», lestaquen els foscos d« Ica celles i «1»
ulls.
¿1 full porta la marca d'aigua de la sirena 1 va pro-
tegit paper brillantina.

GRAVAT 1 prova d'estat

1 prova en estat definitiu

EJL·I

IV: punt» sec».
V: pp : 250 x 175. Tirat m planxa perduda per tres cos-

tats, es vey 1« pisad» Inferior t ISmm. de
l'acabament del full.

VI: fil Guarro.
VII: Pla, 11., a.i.d., dins 1» pisad« d« 1», planxa.
VIII: "1/2 1er estat", 11.» a.i.«.f din* la pi»ada.
IX: «quest« prov« és gairebé igual «p« la definitiva

1, llevat d'algynes petite» llnias afagidas de»pré»,
im diferència notable rau en tl treball deia
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ulli «oït negres en l'estat definitiu,
al verso d« l'estampa l'anotació

Aqusst i» »1 d«l retrat

s'inclogué a i"obra

C»rn*r,

Bestiari

Cd. fe la

¥11. 31

11.

JSé



IV: »te«,

V: pp: x 17S. La no 1« ea

tl blsell inferior» a 18 d« del
full.

VI: nacrât.
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VII: Jaume Pia, il«, a.i.d., dina Im pisada de la planxa.

IX: d*gttt ai to nacrât del paper I a la »èva textura»

tia negres d« la tinta sen suaus no pas els

que apareixen al llibre. D'altra banda, el borris»ol

del pap*r Holanda és »és adient per recollir 1 rete-

nir la tinta de la rebava produïda per la punta sec».

El fyll presenta algunes taqyea groguenques pel

or. hi ha escrit:

(aquest gravat p«;'.any * i*ex«tpi«r únic

«obr« paper

V. 096 (Pla) Car 4«

Cmrnar»

Bestiari

Ed. Ver«

VII. 3 i

RE.
1!

/OSEP CAÜE8 *
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BKSTIAPI
NOTIS

(1) Vegi 's «Í punt G.l et La •t·.ly··tat d 'Orlan«.

(2) Vegi1« el punt O, l «tel llibr« 12 gr«v»ts i un autoretrat de
Jaume Pla, corr* íponent a la «e v» monografia.

(3) Transcripció ael contingut d* 1* carta enviada per JAUHE PLA a
JOSEP «1 it de desembre de 1961. JAU« PIA tenia una
còpia de la carta escrita a màquina. però d« difícil 1er: tu r«, i
hem cregut que «ra millor transcriure-la mot per not, tal com
hen fet també amb ?•• de lea note* 4» § i 1C.

(4) Transcripció del contingut de la carta enviada per JAIME PLA a
JOSEP CARNER el 21 de gener de

(5) CAPAR, Josep.- Zoològic. 24 dil uixos de Josep ötanyer
verso* d« Josep Carner. Barcelona, Ed. Nauta, 1963. Aquest

llibre deu ser el que RAÍOW TRIADO i TOT fa constar com
ei gesti «r i d« Il·lustrat per JOStP GRANYEï», «n parlar
d'aquevt escultor al volum 8 de la 3.1. C.:

cl dibuix, tl p*atwt i ta il·luttraeió de
llibre* (LI tèff d« ................. let bèt-t ist dt Kaftan Hull,

de telat dt ¿pan AJavcdra , «l ig» t tart d«
Corner, «te.)

Mo teñí» constancia de cap Bestiari de CARNER illustrât per
ell. 11 que s( hi ha és una sèri* d« dibuixoa recollits en
cinc volums i titulats Bestiari, realitzats el 1945, però sen-
se text. Alguns d'aquesta dibuixo« foren exposats, entre d'al-
tre« -Juntament amb deu escultures- a la sala d'art ARTUR RA-
MON de Barcelona a finals del 199?, sota el títol d« El Bfftia*
ri da Josep Cranyer.

(6) Vegi's el punt Q. i da L'Ai.bufar». è» falencia.

(7) Vegi's la nota 10 d« Castilla.

(8) JOAN B. CENDRÓS fundi Omnium Cul tumi «1 juntament amb
LLUÍS CARULLA, FÈLIX MILuET, PAU S MIA i VALLVÏ t
CREUS.

(9) Transcripció del contingut è» la carta enviada per JAUME PLA a
JOAN «1 IS è» gener 4« 1964.

(101 Transcripció dal contingut d« la carta enviada per JAUME PLA «
JOAN B. CENDRÓS el 12 de febrer de 1964.
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•STIMI

(11) Si recordem 1« carta Merita per JAUME PLA a JOAN B.CENDRÓS
«l 15 <to gener de 1964, M parlava de 156 poesies en lloc
d« 154, Segurament se'n deurien suprimir dues o potser va
ser un simple error da màquina. De totea maneres, eabem dal
cart que tant an aquestes Edicions com a laa Obres Completes
n'hí conistan 154. (CAWŒI, Joaap.- Obres Completes. Preltg
a la Poesìa, d« Marii Manant, Pròleg a la Prosa, d« Maurici
Serrahiwa. Barcelona» Ed.Salacta, Biblioteca Perenne, 1968,
vol.23.}

(12) .-Obres Complete« II.Diari 1952-1960. Introducció
da l»autor. Barcelona, Eaicions 62» Col.Clàssic» Catalans
del segle IX, n*6, 1979 (2« edició) (1» edició, 1969).

(13) Els dal Bfftiari d'tdiclon» sfa Igual« qua
«1« d« LA llavat dal fat qua alla or, hi ha «1 mm
de i'editorial, ara hi diu

J OSE P CARNER

BESTIARI
JUSTinCACIÔ Ml

JOAN FUSTER

noua KI
LAfN

tDIClONS NAUTA

m



BISTURI
NOTES

Con M pot v«ur«, « 1« portada «MM hi mtncrn la frase "Re-
trat a la pint« MC« p«r Jaunt« Pla",ja que «1 gravat no apa-
reix en «1 llibre.
Aquesta edició e» va fer, «n part, per als treballadora de
l'editorial que estaven interessat» m tenir l'exemplar i
no podien adquirir el de bibliòfil, II disseny de les pàgine»,
la tipografia, la compaginació del text i tot« 1« composició
del libre, fins el color de les lletres, són amb tot iguals
a l'exemplar de bibliòfil de L'\ VIRA, només varia el
tipus de p*p«r (alliaat forra» Deninechï i el aeti celer ael~
gronat. Hi «1 pròleg » ni i« justificació , ni el llibre
estan signats per llur« autors.
L« Biblioteca de Catalunya posseeix I'exemplar nûaero 1
un DI d'tdicion« Maut«.
Les 4e l'exenplar n« »an:

E.S.C: 260 » 186
E.5.f: 250 x 175

(Regi i Sig« 12-IV-61), Aquest exemplar fou comprat
al Sr. l'any 1964, per la quantitat de 225 fc.
Les ú« !•EXEMPLAR DE COLLABORAI»« son:

1.5.C! 250 x 180
1.5.r: 24u x 170

(R. i Sig. 83-8» 7676). A I« contraportada hi h« un«
"D" indicant que el llibre fou donat a la B.C. l'any
p«r la mateixa editorial. Això ec feia per donar ais reno« •
l'editora «n senyal d'activitat i prosperitat.

C14} La linotip, màquina de compondre, fon el netall en peces que
contenen le« lletres de tota una lini». Si s'ha de corregir
algun sjct, cal fondre i compondre de nou tota 1» ratlla.

(15) El poema Plany dk» l'àguila, de la pg.23, porta el recia» "Qui
tab?" i deapré>, «i darrera, diu **Qui sap?", escrit correcta-
ment«

(16)
Segons la justificació del tiratge hi hauria d'haver el coure
inutilitzat del retrat de CARNER, pere la B.C. no el t*. Sa-
bé«, en canvi, que es troba al» tallar» da JAUKt COSCOLLA,
on e« va «stampar. Al costat de le» paraula» "coure inutilit-
zat" de la Justificada d'aquest EXEKPLAR ÚNIC hi ha una nata
en llapis que diu "pendent d'arribar". A nera» d'ara s'estan
fent els treni t» corresponents a fi qua la planta vagi ' a pa-
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BESTIARI
NOTES

rar « MIM d«l propi«tarí, tal com ho estableix la compra.

(I?) Host rem aquí les fotocòpies reduïdes eül manuscrit 1 del 111*
b r«:

EL MOSOLU

—Vular nul áe amin
4* mama deh estius,

cap vfMM a a&Miftffr,
és none* fuá la femtU*
U f«» pica, i pici fi,
1 EH aflMBtt 4§taU esteso!
ciri fi» M dip« M icfuit

il potter mi»)» feliç
4 evitar te» fertatuts,

t)C9

x>
un witun »ei
ÌM « in M ttt

uà
.alvol.eKlala

•i lo» ut apUudint

in «1 >lu«<tu Zoo i dfci c , ( op . c i t . not« Sì» JOSEP CAiHtR j* tmvìm
«serit un pò*«« dedicat a qu«4ta b«»tiol« i cp« fa «ixl:

if, ft

-Contro *t* fi*f volin artÍ9ttet
però elf voldfitn è»
fet el neu poqutt et
pren,.- um gota de

(W) Aquestes aues proves no estan r« lligades «IH el llibre sinó
que van « part.



BESTIARI
NOTES

C19} Reproduïm aquí 1« filigrana que recull ORIOL VALLS aab i«
referència 1768 C1441) i la de C.K.BRIÇUFT amb la 13891.
Aquestes dues són les que mostren «i« aimiiítud amb i« del
llibre que estudiem. A 1« d'ORIOL VALU hi manca «1 cercle on
««ti tancada la sirena i i« forma (toia cabells és diferent,
essent né« Igual a la del Bfjttiari la qu« reproduïm de C.K.
BRIQUET. Ambdues donen, però, una visió molt aproximada de
l'original.
Segons ORIOL VALLS, aquesta filigrana prové d'Itàlia i es
trobava *>ambl en re Meus i claustres ço« el de I« Catedral
de Tarragona, per exemple.

0.Valle (1441) C.H.Briquât

VALLS I SUBIXA, Orlai,- il paggi, f. »u« ._fiUgjr_ana_»__en__C«ta-
luny.j. AIM tarda«, The. Paper Publications Society, MCMLXX,

I, p?.415.

Id«. Iï, pg.2§2.

BBIQUIT, C.i.- Lea^ rUigranaa. Dictionnaire historique de*
du p«pi«r di» leur «pp*rition ver» 1282 ju«fu*en 1SOO-

Leipxig, V«rl«g van Karl H, Hier»e*annt 1923, 2*»*, édition,
quatrièata.

120} Pel ternes que JAUIŒ PLA preparava el Bfgttart *ra professor
és ita Arts d«l Llibre juntament «»b BACHS, que donava claa-
ses de tipografia. Semblava adient qu«, essent companys de
tribali, JAUME PLA li encomanés «1 llibre « ell i així ho
féu.

!2i) 11 fou trtt dal »I dia que cum-
plí» vuitanta any«.
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FITXA

TÍTOL; • Text

Fuster. 1? al burí de Pla

LLOC:
de La

í,l

I {Sue-

ca, 1922).
Escriptor, Llicenciat ers
•Irét l'any 1947. H« —, 1 la-

borat en la l^al
•leí país» a la d*1 Bar-

celona 1 a la de Maini,

*ie l*s

i IPS-
de la pr",f>s~

escriptor.
EJi_descrè<U_t d_e 1 a ̂ rea-

litat , Inicià el

brillant carrera » un vocabulari precís,

en els i en «Is te«*».

•t.. A...



Alternà aquests afers Mito l'erudició, la histèria 1 Ï«

crític« literària, ••criful antològica d» prc:*,

LA »«v« ûmûie&slè al» tema valencia«» eulnina

«1 ii§2 1» pyblic»cíé cl« No »mit rt a « 1 » v al i «n« t

QU«»ti6 die l El P*í »... y«|tncl_gno, llibres fonamentals
i bàsics per conil*«r ti tarannà histérico-cultural del

País Valencia,

dins d'aquesta temàtica publicà cl llibre
L'Albufera de València (1970). «ditat per LES

DE LA ROSA VERA i és l'obra que »r» ocupa.
L'any 1975 obté el premi d'Honor de les LLetres

Catalanes 1 anys tard entra a fornar part de
l'Institut d'Estudis Catalans a agregat. Aquest

mateix any, el 1978, és notaenat president d'Acció Cultural

del Pals Valencià, institució per a la i promoció
del patrimoni cultural» artístic i natural de tot el País

Valencià.
Ei rep la Medalla d'Or de la Generalitat

de Catalunya.

JOAN FUSTER és considerat dels millors

tes catalans pertanyent a les generacions sorgides a la

postguerra. Té §r*n personalitat intellectual l la

seva obra hm en «oit l'àmbit literari,

incidint fortament en les opinions polítiques i la vida

civil i cultural dels Països Catalani.

El 18 de juliol de l'any 1986, als 63 anys
d'edat, va obtenir la càtedra d'Història Social d« la

Llengua Catalana de la Universitat de València on treba-

llava a professor no numerari rfes del 1983. (1)

JAUME PLA I PALLEJÀ (Rubí, 1614} (2)

íOi



0,2

JOAN FUSTER, ja havia col·laborat LA ROSA

VIRA glossant un gravat de ROSEI IRÒ per 1» col·lecció DOT-

ZE DE CIRC, dirigint-se a JAUME PLA li digué;

K»eoltat «'apodaría f fr M« llibrt d'agutst» tan
fat tu, (3)

JAUME PLA ho va trobar fantàstic 1 recollí la proposta. La

idea cl« l'Albufera la tenia al cap des de fel« temps 1

aquella ocasió no es podia deixar perdre. À «és, tal

reconeix en l'apartat "Unes paraules del gravador", fer

un llibre en FUSTER li feia una gran il·lusió. D'aques-

ta manera, doncs, s'engendrava í naixia aquesta obra. (4)

Pocs gravats trobe» en el llibre que pertanyin

a l'Albufera pròpiaaent dita ja que la «ajeria terres

dessecades per la »à de l'home í utilitzades per al conreu.

Per això, JAUME PLA sempre hi anava a l'hivern, tots

els arrossars estaven Inundats per l'aigua. l'arròs

és verd i gros ja no té cap encant, diu ell.

JOAN FUSTER no sabia realment eren les plan-

xes. Text i gravats es feien alhora. No fou fins al final

l'escriptor veié eren les estampes. De tota mane-

ra, que era un text »oït general no hi havia rela-

ció tan estreta entre gravat i literatura succeía,

per exemple, a Castilla. A més, JOAN FUSTER coneixia al-

tres obres i llibres de JAUME PLA i sabia ço» treballava.

Els gravats sempre eren tret* del natural. Pri-

mer feia el dibuix i després el gravava. Ho féu per etapes,

però bastant seguldesj

Aprofitava tota mtea el p«r anar a
anar a l'Albuftra *«!...., *ra la ftlieitat.(S)
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Quant al text» que pedrta haver estat una «tea
pesat 1 avorrit» FUSTER, anl> «ï seu huno r eorrosiy 1 sati-
ric, va aconseguir «laborar una «premiamelo a 1»Albufera
de València a»b una eottentarls d« lectura «iena 1 ..verti-
da sobre im tena perillés 1 atapeït. El text, però, era un
xic curt 1 no donava proy de si per un llibre (i). Davant
d'aquest probletta» el gravador -l alhora director de la
composició de l'obra- va pensar en Im possible solució
d« fer el cos de la lletra gran:

f «r «l sot mat «w una misa
perquè aqmn llibre ns é§ pa« la Bíblia. Llavorg
vaig fer aùfè fe» refereix a la di«tribyci6 del text ocu-
pant nome« Mitja plana del l l ibre) per d-.? « % * t u « : rí«"<?r,
per allargat* «l gruix *el llibr«; aegcr, rfryuè iques-i
•ítn^ri ie compondre cl f->l- frc-í-c TU* f": t ?•-»'•''•. 4 "tés i
~<f8, és l'unien vegada fj* h? ff* a?r**:'r el " *•• ;W 3^-
* rr« *»»: a« «?o«tat f »••! •**.-;! en I '3! »r*. ;' r'x* *-;%;"*:"-

If8 ptanfs, I i*trr*f rvbé h- h r"' i *«n ï!* r.?
oït /r-inec* -» , '." -TÍ Ics p-3-

.it i*. qu€ si un -ita J'aíjr? a# «; r ••:
i'

- u í Ji?

Perd, malauradament, aquesta possibilitat no s'h* dut a
terme, al fins ara.

ha publicat cl seu text en-
lloc i p«r tant no «s troba editat per LA

(8). La llibreria Tres 1 Quatr* de València ho volia dur
a terme en altre teups p«rô es en inten-
cions i prou.



0,3

C.3.l

1. Portadilla.

2. Frontisplci mi buri.

3. « tintes i taronja)

un de lletra i

L'ALBUFERA
DE

VALÈNCIA
IEJT70E

îf M Mfltf Of

PLA

LES E D I C I O N S DE LA IOSA VERA - lAlCiLONA» if?e

iOf

••-..A



4. Justificació d«1 tirate*.
5. DEL
6. Setzt gravat» »1 burí distribuïts si llsrg de capí-

tol que els glossen.

?. fndex.
Í. Colofó.

G.3.2

És edició de 120 en«tpl»rs repartits segyclx;

D'apa* Hibre M n'hi fot uni t*rada de lla exemplar» tobre paper de fi fabricat
especialment p« h CIM GUAITO amb lafiligrana de l'editorial i nummi» • premià,

Estan repartit* de U manen »egüent :

ÚNIC. Me é original d'un gntat 1 cl erare corrwponent,
h» prore» d'ertat de tot» A pwÄ» uni col leccio de poi« deb gravat» signat»

l WM tirada amb tal .̂anxe» radiad«.

n «emplart numerat» del II al XI amb m dibuix original i la planxa corrnponent

1 un» col leccio de tot» eb gravats »igmt».

te exemplar» é« col·laborador, marcat» de la A a la j, for» at b venda.

M

Tot» el* exempUn utan »ignati per l'tutor i el gravador,

G. 3. 3

Els cjteuplars p«r l'escriptor I «1 gravador
(i »ixi «n la justificació tlrstge), autògraf«-

i a tint«, ml ûe dit* justificació» *»
tot seguit:

«Oi



G.3.4

L'obra l a la S.A.D.A.G. la

tipografia segUent:

"Unes del gravador"» lletra P.c,de

"•'s 18 1 el text la P.r, d* 14.

G,3,5

planxes de c r u re i n'hi ha un total de disset,

totes elles al burl. Una estampa el

frontispict i 1*» altres setze il·lustrades els

comentarla d« sobre l'Albufera.

Tots tenen les sa*etxes dimension» (pi: x

300, ps: x 295), llevat del número 10 qu« és petit

{ps; 200 x (10).

Els burine foren
Catorze de let es a 1« Seccia d«

Gravita d« 1* Biblioteca de Catalunya, per JAUME

PLA el 28 de maig d« (II),

409
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G, 3. Í

É» «1 catormê 1 libra editat per LIS DI Là

VERA i el vuitè il·lustrat p«r JAUME f ta «n ¿di-
ctons.

Tota «Is gravats foren trets del natural, n'hi h*
qu« natures nortea i no paisatges la resta

Pmlsatgts on no hi ha ni un «1 cel.

El paper v« elaborar la casa Guarro per l'edició del
llibre veni» en un plec de vuit 1 tirat en for-
ma de quatre:

fil. R. V. fil. C, G,

El text la mateixa distribució i els gra-
vats, llevat el del frontispici, m les

1 no «ai lletra al

I
xm • mm PM

IflS

t«xt

t
1

1 text

l'AM* tt

»1
à



El no« dtls «utor«, tl títol d* l'obr« i «1» É*
les pagines «n taronja.

E.l

Excftplar n« 88 de l'edició de 89 del 12 al

E,2

Vegi's el G.3.1.

E.3

Pertany a la Biblioteca de Catalunya.

E.4

Adquirit p«r a LES §£ LA
PLA) l'any 1984,per la quantitat de 125,000*.

E.5

E.5.C: 270 K 3SO
E.5.F: 260 E 3i5

iff



E.6

124 pg. IHufttr. * ti p§. »,n. il·luatr.

E.7

i? gravata mí burí: l «l frontisplcl i «Is altres IS dia-
tríbyïts pels act rapitola el text*

E.8

Paper de ftl Gy»rro» barbes» alternant filigranes

i.V. 1 C.C.» m Castilla.

E, 9

£1 llibre és enquadernat tela tipus arpillera de

color i belge i v» col·locat d'an de car-

tró folrat »edeix x 378. Per ur. es

el Ilo« del llibre on» «n un paper enganxat, s'hi llegeix;
/ 1 / / PLA / DE /

{««bien« Ver») / / /, a
(negre 1 taronja),

Totes les porten el segell de I* B.C. al

marge, exceptuant la de! frontisplcS » la n«7» i« n*12 1
la n«14.

Cap gravat no està signat i tota porten un full de p«per

brillantina al davmnt» relligat el llibre, el
del frontispicl es veu

A la contraportada hi ha el nCaero as registre de la B.C.:



R, SÍS.§49 l un« "C* vol dir que 1 •exemplar fou adqui-
rit per compra,tal esmentat abans.

Les gu«rd«i del llibre »on del »atelx paper qu« els fulls
de 1'edició (guardes blanques).

A l'a.l.d. de la guard« final hi ha un paper enganxat
el número «Se registre i 1» signatura del llibre: Slg,
096 (Pla) Fys.

Algun full tacat pels fongs de la humitat, però no
estampes.

L'exemplar era intona i es van haver d'obrir els fulls
ningú no 1'havia consultat fins al

La Biblioteca de Catalunya posseeix 14 planxes d'aquest

llibre, tal citat en el punt G.3,5» envernissades
vernís transparent i els carregats «le tinta

negra, d'aquestes destruïda i vénen cata-

un d« registre al dors» en un paper
enganxat a la planxa (a l'a.s.d, hi h« el núaero de la

i a l'a.l.d., el de registre).

A l'a.s.d. dels fulls on hi ha els gravats, en

llapis, hi ha xifra corretpon a la catalogació
de les (1,2,3,4...) La del frontlspicl no en porta
cap, però a l'a.s.e. hi diu; là«.front.

Seguint l'ordre de catalogació de 1« B.C.,
a analitzar il·lustracions numerant-ie« d'l a li, «és
la del frontisplcl.



ANALISI DI US

FRONTISPICI

III: es tracta d'un« estmstpa molt de dibuix on hi

pode« veyre, a la lini« de l'horttiô 1 aïllades

unes de les mitres» es reflecteixen a

l'aigu*. Al fona» silueta delicada d'unes

muntanyes que s'en»I ral Ien en arrossars.

Darrera d'aquest«» muntanyes, sortiran en diver-

sos gravats» hi h» el poble de Cullera.

El burí la Meitat de 1» planxa.

IX; el gravat presenta falles d'entintat però

gairebé insignificants. L* talla és profunda

arreu, exceptuant el perfil d* la que és

d'un sol traç i contrasta la força de l'entramat

de les El nivell de l'aigy« un eix entre

totalment simètriques,

La planxa d'aquest burí es a 1« B.C.

cera segueix: lisi.front. / RP 5363. à l'a.s.e. del re-

vers del metall hi ha un "§** gravat.

albufera, la. defi-

nició el Fabra»

és una "llacuna d'ai-

de en platges balxe»,

bufera." Aquest

d« l'àrab "al buhera"

vol dir "el llac11.

L'ALBUFERA I EL

(pg.9-23) Un gravat.

i 14



Situada * I« libera Bai-

xa dei Xúquer. l'Albufera a*

València passa a formar part

de la ciutat de València» al

mateix la Devesa

«djunt«, l'any liti.

11 cicerone, i tornant a

recórrer al Fabra» é» aquell

"qui «ostra alt foraster«

les antiguitats, curiositats,

• te. íl'una població» edifici,

etc."
El cicerone, en el nostre cas, és el propi FUS-

TER qui, ne Im «à de Im seva ; lo*«, habilitat

i poder d*observació» descriu l'albufera en ves-

sants: la geogràfic« 1 1« psicològica habitants.

De directa l pràctic», esbuts, FUSTER

un perfil d« l'Albufera i de la relació hi

ha entre ella i «Is í allà hi viuen, de

les seves aspiracions a i realistes

toquen de a terra l volen productivitat i

no aigua.

lectura 1 rica «n vocabulari

de la zona, i explica l'evolució d'aquelles

terres el van v«?ure néixer i de la

1 * arròs :

»up?«**»! «tr f*
ir**i •arï·^». 'pf.Ii,-'

«• :.«««! t¿, ^!« pofcl«s

**,t : »t r!*?"a. 5%t
hi fca i*na s^i^nttM« $levssiâ tn la iatü d«
s'%t ncM una -^ajor a««t*tl»Krw a

it f t et ufé: !»t scnçor«tt*t si tol, la

ili



delà omlê êi «a/i. I* és que tlt dîners M cintiti** me
una lleugera fluencia, (pg.16)

l pg.i?

ZII: la part gravada ocupa dues terceres parts d« la plan-

xa 1 en» «ostra un* panoreaíea general de l'albufera,
0 miller dit de la part desaeeada de 1'Albufera, En

prlfier ter«* hi tenia im« arrossars, aigua encara,

1 tan solt unes quante» plantes treuen el seu caparró.

A la línia de 1'horitzó hi h» algunes 1 alguns

arbres. A la part esquerra, les es converteixen

en blocs de piso».

IX: «1 traç del burí é» gairebé tot paral·lel, trau»*,

però Jugant les direccions d'aquestes paral·leles.

La planxa és a la B.C. catalogada: làm.l / RP 5364.

En aquest caoítol, i a

"primera referència", l'*»s~
criptor porta a donar

volt* cotxe per l'en-

cantador« 1 pintoresca carre-

tera de 1'Albufera -dita del
Saler- que va de València

a Sueca, tot fent-nos adonar

tant del paisatge i la seva
geografia dels motius

provocaren la seva trans-

formació.

iciïetent-se a cronistes
i estudiosos de la zona, ofe-

(pg.23-3§) gravats,

Afg



«n definitiu del 2 qu* « 1"exemplar A
é»



reix m gran ventall tft raons 1 d« punt« d« vista d« di-
verses persones i Ideologies, fot afegint-hi una visió
•oït original «n mostrar aspectes ben curiosos dt Im tra-
dició, del què ir* 1 del què é« ar» l'Albufera,emprant
els seus adients i característics Joes d« paraules.

Després d'haver llegit el capítol, pot imaginar-
se un plànol amb un conjunt de pobles, boscos, rius,manta-
nyes i altres accidenti geogràfica que s'afileren tot
embolcallant la nassa d'aigua dt la bufera.

BURÍ 2 pg.25

III: velen el perfil d'unes »untanyes al fons, molt suaus,
1 un fragaent d« l'Albufera un seguit de pals
que aguanten les xarxts din« l'aigua ; »r a pescar i
on s'hi reflecteixen, ara «í es tracta de la part
aquosa del llac I no pat dels arrossars . En primer
terne, a l'esquerra, un tros de terr» arbres
sense fulles; i barquetes que
la calma de l'aigua, a la dreta.

IX: el burí gairebé no presenta trames, però apareixen
traços llargs i decidit« en els anteriors.

Poden apreciar un** lleugeres «aneances de tinta a
les zones min suaus de línia.
La planxa es troba a la B,C.catalogada co«:làm.2 I
RP 5365.

3 pg.33

III: apareixen de nou les isuntanyes darrer» de les qual»
hi ha Cullera. Al bell mig de la planxa hi hm una
casa envoltada d'aigua» tot de pals i xarxes que
s'emmirallen creant un Joc d« línies 1 direccions



mm «tel 3 qu* PLA
i «p« a l'IxMplar à,



•oït mogudes. Pel darrera, l'aigua que «s veu és la

dels arrossai s.

A l'esquerra ts veu un« "barraca", però sense parets,
con si fos una tenda de campanya on «1 sostr* fa a
1» vegada d* Rostre 1 d* paret. També poden apreciar-
hi un regltzell de pals de la l lum, tant de fust*
co« ««taliics i » a l 'horitzó, unes quantes cásea «lg
perdudes. D« tota »añera, 1» part important de
l'estampa l'ocupa l'aigua.

IX: l i hm treball de contratalles en els ante-
riors, però nornalnen*- -en aquest llibre- JAUME PLA
treballa les paral·leles creuar-les i aconse-
gueix els diferents tons mitjançant el Joc de les
variacions de gruixos i de la proximitat de les l ín i -
es.

...encara l'Albufera ée un pur eselei de
llum -de llum tornassolada, irisada, canviant- sem-
pre hi ha t en el fona de l'eepe/ítacle, una rígida
geometria lineal, un oiuisnim ds blana
í negre, un contrapunt rítmic "ìf 1fniet i d'espaia
butte: et tl terreny en f i ,juui el burí jus-
tifica tes possibilitats expressives. (p§.7
"Unte és l gravador")

La planxa pertany a la B.C. i està catalogada: làro.3/
RP 5366.

El nostre cicerone ens reco-

aquest cop ni ni
menys que un viatge en barem
per l 'Albufera , des de Catar-
roja al Pujol i a l 'hora bai-
xa d 'un començament de tardor,

ens fa palesa la dlfi-

PASSEIG EN BARCA

(pg.39-50) gravats,
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d'expressar amb paraules allò
que veiem, sentim o toquen
Ja que més aviat ens quedem
curts o la imatge que doñea
és falsa.

4 pg.43

III: una diagonal d »esquerra a dreta i de baix a dalt,
fornada p«l «arge d'un canal, talla la composició
en dos. En un printer terme hi ha barqueta
apunta la seva proa i, altra volta l'aigua -aquest
cop la del canal i la dels arrossars alhora- torna
a ser l'element principal de la coaooslció,
A l'horitzó, situat de la meitat de la
planxa, s'hi entreveu la silueta d'unes cascs. La
uni forni tat del cel es veu trencada per
ambres que el penetren i per la presència d'una
d'estructura similar a la del burí anterior.

IX: la planxa és a la B.C. «-a*-«logada: là«.4 / RP 536?.

5 pg.51

III: l'estampa es divideix en parts» la gravada i
la sense gravar que correspon al cel i ocupa just
la meitat de la planxa.
Tornen a trobar les «untanyes dolça í lleugera-

perfilades. A l'horitzó hi ha grup» de cases
1, en primer tente, tenia yn canal i els arrossars
plens d'aigua petites plantes qy« ja treuen el
cap. A la dreta, una persona desdibuixada el seu
esqyif l'aigua 1'ajuda d'una perxa.



IX: hl h« un» «èri« dt talli» i sontratalle» qu* *mpi*«»~
»en 1'««bol i c d'htrtoes q«« provoca «1 vent que hi
f«. En «1 ratllat d« les eases hi ha alguna mancança
d« tint«.

Aqyest« planxa taube es troba a la B.C.
Lan.5 / RP 5368.

ELS DETALLS hXACTES

{pg.53-71} gravats.

Aquest capítol, tal refe-
rencia el seu enunciat, é»
el tècnic de tots per
la seva descripció, explica-
ció 1 evolució de Ica dimen-
sions de l'Albufera, de les
espècies que s'hi criaven
o el creíxenent de la terra.
En definitiva, però, í
molt coneixement d* tot el
que s'ha escrit i parlat
d'aquells paranys, JOAN FUS-
TER vol venir a dir
ningú no gaire bé el pro-

ewuiutiu de !'Albufera, i
que actualaient gent es
preocupa de salvaguardar-1«.

Prenent »à de llibres 1 d'estudis realitzats al llarg
de la història, FUSTER l'Albufera ha
minvant el d'aigües 1 la ha es-
devingut que llarga degyt a l'acció de l'home en
les dessecassions per a plantar-hi arròs, sobretot en les
dues darreres centúries:



Els vegetals è» l'Albufera, eôn da vida fàcil i at repro-
ducció ràpida. Naturalment, wn uri qut è'M aferma amè-*
titueix et seguida et nucli d'una mata: consolida «I fang,
en provoca més concentració, i canyes i branouillon»
prosperen fecunda exuberància.(pç.tf)

Aleshores, les mates, aquests illot tous ocupat«
pels arbustos i «1 carntxar, com que ningú no In« treu,
e»dev«n»n «x-l11*«, ...t«n«ii «f« t «rea fsnm:
dt oontíntnt, ti *t wl. fir-ill*«, «r-nat*«, tx-mattt»»:
tx~àtbufem, d'arre», d'arreé, d'arreu,
f Pf.ff j

6 pg.59

III: a l'horitzó i a l'esquerra, hi podem veure un grup de

cascs d'arquitectura prèpia d« l'Albufera, Its

t*»ulad«8 de teula i, a la dreta, els perfils dels

edificis nous de pisos recorden l'arribada de

la civilització. En primer terme, on tot arros-

sars, una franja d'herbes mena» la ût-

rccclonalítat, al bell mig d« l'estampa.

IX: l'aigua presenta molta riqcesa 1 varietat de valors

tant per la intensitat d« ¡a línia, o menys

o fina, per la de traço« diferents: curts,

llargs, vigorosos, decidits, tremolosos,

segurs, vibrants... Predomina la talla paral·lela i
l'aigua taliient es bellugui «entr«

en els anteriors sempre romania calmada.
La planxa és a la B.C. catalogad«: Lan.6 / HP 5369.

7 pg.63

III: a l'esquerra del primer ht h« un« ça»* una

roda de «oli pya I 1 aigua 1 mm gran xc««n«ia per

extraure els vapors, Davant, hi h* un pont que sembla

de formigó p«r sot» del qual hi circuì» l'aigu«.

i 23



Aquests noun» d« vaper s«rv«txtn p«r fer *n«r l'ai-
gua dels canals cap als arrossars.

A 1»horitzó, « i» dreta, se'ns mostren ela edificis
d« nova construcció que es reflecteixen m l'aigua.

IX: per prlaer» vegada tenia trn burí qye ocupa tota la
pisad« d* 1« planxa. La factura és forta I decidi-
da» m Im vegada qye transparent, 1 el traç gairebé

no fona« contratalles.
El coure es pot trobar a la B.C. catalogat: Lam.7

/ RP 5370.

LA LLUITA PER LA VIDA

(pg.72-89) gravats.

Altra volta» però exem-

ples i comparacions dife-
rents, FUSTER parla
ara dels contrastos entre
la part turística i la
part de lluita per la vida
dels canceróla i dels pesca-

han de viure i mo-

rir en aquelles terres.
És sorprenent JOAN

FUSTER mostrar
de la realitat»

la. pimenterà i falaguera
vey el turista» i

la cruel l difícil de l'home hi viy i hi treball».

En el capítol» fa co«par»cio entre els
pescadors i artistes o els escriptors tot dient
el seu» el dels artistes» no é» un ofici» sinó que
és l'ofici la vanitat. Els exagerat»,

escapa 1« grossa i «ixi »mlv*n l'honor. In

Hi,



9. en definitiu
d* PLA.

a l'exemplar à



canvi :

fit «fttttw i ti« literat» mo tfrr-^MM tau »et» a l**»-
e«ípeí Jfl p*i««fer. ^«w rendim l'informe a» í« «Murtra
¿OM«» «tw iHMtotift a fté« w»€*»w te la
«rf* p*««««1*. tot*» (¡né "la ffpotm** i» el
nottmr poema. t I« ocwurfMa, I« mu*meia,
ti mttP€ olí» la teatral... ípg.89)

8 pg.73

III: de nou» co« en el gr»v«t anterior, el buri tot
l'espai d« 1« planar i presenta dos pcixcs capi-

culáis dina d'un« plata, i tres grans l'all a la part
inferior dreta. El« p«txos un llobarro (superior)
1 »ngulla (Inferior) 112).

IX: les entalles «stau treballades juntes l paralleles,

alternant les curtes «n l'anguila i les llargues
en el llobarro. A vegades es creuen, p«rò gairebé

en direccions es vi succeint en tots

els gravats del libre escau. Els perfils

profunds i fet» ur» traç d« factura forta 1 deci-

dida. La línia és en algun« llocs «od«lador» de la

forma, te un treball d« traç «oït mcur»t.

9 pg.83

III: altra volta el burí tota 1« planxa. A la dreta

un seguit de les característiques x«tt*neies

dels molins i on s'hi fa pales» la radiació del sol
ptr les qye projecten; i» « i'tsquerr*, un

rierol o canml -o millor un "carrerot", segon» el
lèxic de 1'Albufera- tpantet barques a««rr«-

des i una arbres que s'inclinen dawunt l'aigua ço«
si es volguetsin emmirallar. Al fon» un toarqyer s'es-

i.2t



IX:

muny pel canal. Davant les cases hi hm era per

batre-hi l'arròs. Les e«»«» pertanyen »1 Palmar, del

qual FUSTER ens diu qu« pintaven l«s p«r«ts del nerd

anb quitrà per serxwr-les de 1» humitat. Aquí, però»

no ea veuen perquè el gravador v* dibuixar les de
la cara sud.

contrasta «1 paral·lelisme de les entalles de les c«-

i del terra les dels «rbr«c, on 1« talla rom-

boïdal o losange »arc* el ritme del moviment.

L* f«ctürm és profunda, «Is arbres i gairebé
sempre d'un sol traç.

La planxa és a 1» B.C. catalogad«; / RP 5371.

OCELLS I irti COSES El ~apí»:. I --r*r. :a

Cpg.90-108) digressió S7í>re si le

Tres gravata, és -on esport r .r, rerurs

imprescindible; si

a un col of«,

portar a

endavant el propi veí ; ~,
si contra, «1 fe* le ra-
Çâr els impulses agres-
sius d« 1'home.

clar però,
un llegit
-i p«r 1» ironia-, que
el nostre escriptor no troto*

bé afecció.
Enguany, la a l'Albufera s*hm rertyït a 1» cmgm

d'ocells. Ja no hi ha ni »engl»r», ni falcons» ni franco-

lins, ni llúdries. 1 l'avifauna h« minvat vertiginosament



degut a Í* prôpt» agricultura» «dob»* peiticides» fungici-
de« , «te. «in« provoquen un» d*§r»d«el6 «ccelerada de
l'habitat d« 1« llac«».

En aquaat capítol» i mrran d« 1'especifícitat del
t««», es torna a fer palea «1 gran coneixement di« textoa
i d'escriptors tractat l'aaaunpte dt le» aus l
d* Í'»vira« de l'Albufera, el» FUSTER record»
tota exactitud.

EJ text, altern* sovint científiques
sobr« cl» t«pectfn*ns de l'Albufera, é» alhor« i diver-
tit per lit »ancra aquestes i

d« vida l'actualitat.

10 pg.91

III: en aquest gravat» el dibuix està completament al mig
d« l'estampa (similar ai del burí 8). HI veiem

nortes llurs caps a la part esquerra i de
potes enlaire» de suport. L'au de
avall és un i l'altra fotja (13).

IX: el traç és gairebé tot parallel, alternant
3e curts i altres de llargs. Els perfí's,

els dels peixos del burí 8» d'entalles llar-
gues, decidides i profundes.

11 pg.97

III: tenia d»vmnt un altre dels paisatges de l'Al-

bufera; a l'esquerra, un fragment d'una cas« les

gallines picotegen les engrunes; «1 mig,

barquetes en un canal que centr» la co«po-

slció; 1 1* resta la fonien el» d*«rrò« i un

parell o tres d* le» »ynt«fiyes típiques

ili



Û9 I'in4r*t i que «par«ixen «1 fon»,
II: «1 traç t co« «i« co«tua, è» gairebé paral·lel arreut

tret d* les plantes del primer tarne 1 d'alguna ombra.

L«s lini«« l1argua« »en ûeciûiâe», però vibrant» al-

hora. Il« perfil» »é» gruixuts »olen ser Insistita
d'un« v*gad«, però amb intensitat i duració dife-

rents.
L« pianx« és a la i.C.» catalogada:Là«,ll RP 5372.

12 pg.103

III: aquesta vegada és un canínet de terra cl guia

cap al punt central «Se la composició, »lea
de la meitat de la planxa» la inferior, és aigua

dels arrossars; i a l'horitzó, un regttici 1 de
s'afileren »arcant la barrera entr* el cel í la part

ìa gairebé no té dibuix» tan al

costat, de les entalles paralleles marquen

el reflex en el medi.
IX: el cour« es troba a la B.C.: Là«,12 / IP 5373.

UNA CUINA SINGULAR

fpg,108-12?)
Quatre gravats.

J« a entendre

«1 títol» va de

"gournet»**. En
apartat» FtfSfBI can-
tarà les excel·lències «Je la

cuina d* 1* Albufera fent
constar lea «laèriea cylinà-

rl«« de la propi» gent del

i en especial dels pes-

cadors,

Alt



Novament» l'eaertptor «• »ostra prolific i gran domi-
nador dels noms autòcton* «S« 1« zona 1 d« la gent que hm,
tractat »1 tema, intercalant -hi -grac iosa««!t t certa
Ironia- alguna fets actuala del culinari.

Malgrat ela han canviat & l'albufera i el men-
jar va una «ica me a abundant, l'arre» -però- segueix es-
sent l'aliment bàalc d'aquelles contrades. I aquest
pensament, «ab #1 qual »cub* el llibre, i amb les pròpies
paraules de JOAN FUSTER vol«« cloure capítol perquè

se»blen le« «dienta 1 les «clarldoret de 1fo-
piniô fusterlan«. Diuen així:

del ¡»caá! a(wn tc*>. l«

jr:»"*. F:'»tj» ir:, » ' rr
, »fur ¿»^nítü-ïr^r* "•*•'*,' ir.

J»«í -Ufltíïr*'!. .* r*"1* ~<:***
rr /"^r -«?*%,;' :" "*" " 'irr*« ;'n«
î - ' ^ * » ' * * » '* * '

": r"^.': * ' ' • ' * ï* ;V JtjT"i'isr :V *7?"· •' ]»•• ,*.-'jr ,%*•,«*•- ,"»•-
. . • • v , - , ^* «<*?»« ' ' i f ?-î>f i TU* T " «íi» p ï^ l l í?? * ';'••: r s ¿ ' ""*>.?-

, , , ,?>f«3 ï '"x5 .•'•; « • «•*<?

, :ir r '

13 pg.l09

I I I : aquest gravat s 'estén per tot* 1» superfície de la
planxa i , a l t r i vol ta , de la nei tat de 1« coraposi-
ció Ï 'ocupa la part l íquida. En priner tera*
veur«-hi treu el un» easbarc»cié de fusta per
entre el canyís. És tot un joc de línies verticals
que e» trenquen en entrar en contactt l'aigu*.
A l'horitzó: les noves construcción« d« l'Albufera i
un seguit d'arbres sens« fullea e»c*pç»ts



pel marge te la planxa, torne« a veure els pals am

fusta l*a xarxes per a pescar i unes altres d'es-

teses perquè s*»»»«qyin. « l'Albufera, pura i
simple.

IX: queda »qui »oït clar» 1» tall* romboïdal tipys losan-

ge « les d« l'aigu« del primer terme. Els re-

flexos del canyí» d't» traç enèrgic i segur.
La planxa és a 1* i.C. catalogada: Là«. 13 / Rf» 5374.

14 pg.113

III: Tot i la major part de l'espai gravat el conforma

la part normalment li del dibuix

es aou a la part inferior de la planxa, gran dia-

g--;".aJ d'esquerra a dreta i de baìx a lai t con-

i-i*»'»* la "nira-ia rap a un gr'jp de *as^s. La meitat

§jp**rl r l 'or jpa el ce l» exen t d*» bur!.

IX: ¡*»s rises 3xn •treballades "on seT.pr», -irb traços pa-

ral l^ is îe l î i i *»s r^c^es que contrasten els rit-

-»- i* ]çs herbes «"r, moviment i f&it eis reflexos de

l'-ii^'iiî que, ?.i bé son parallels, *anmatelx el grava-

1 r arTsefl·v·ix .r,a í^r.sacíò le movir^ert per la dife-

r«*r.~!'i 1* intensi ' a* de les «nateixes.

La planxa i',t^';«»5* grava* es f roba també a la B.C:

Làfn.14 / RP 5375.

15 pg.lli

III: al bell «ig de l'estampa grmn "casa

pairal" de l'Albufera valenciana erwoltad» d'arros-

sars, ja treyen el per « veyre

for« de l'aigu», à l« dret«, un caul ample

a la I » 1'emita de Nin I

*Jf



Sant Non. « la »untanyeta dels Santi, a l'esquer-

r« 1 a l'horitxó, «» divisen els nou» edificis for-
nati per bloca de pisos.

IX: exceptuant le« estructures de les cásea, que «on ben
rectes, preponine« le» sensacions corbades del »ovi-
ment de l'algú« aconseguides també amb rcctea paral-

leles, »és sortides o »é» entrades, 1 de dl f eren c

intensitat de to»
El metall també és a la B.C. catalogat: Là». 15 / RP

5376. (14)

16 pg.125

III: a prisner terme, t agafant tota l'amplada de la planxa»
tenim colla de barquetes d'un sol ocupant, a

l'Albufera en diu«n esquif» 1 de

reposen l'aigua. Al mig, n'hi h« un
mástil creu« tota la cowpoaiclé de baix e dalt,

lleugerament Inclinat (15). En terne, i a la

dreta, velem cases a l'ombra. I, a l'esquerra,
unes altres saltades, ben característiques de

la zona. Al fons, les sinuoses muntanyes on darrera

hi ha Cullera.
IX: el gravador un traç lineal i gairebé paral-

lel, compaginant la part gràfica la pictòrica

de visió de conjunt. L'estampa presenta

netejades.

Després de 1»Index i m colote del llibre hi trobe*

«1 següent escrit:



Ele gravats d'aquest llibre els ha

El text l'ha i

SâDâGCGloi

de Barcelona

•ota 1« direcció d*

Pia

S*«c«bi «i dia 30 d'octubre de 1970

t o » «»• •»•

Un dels exemplars d« col·laborador, concretament l'A,

pertany a i dedicat» a ^a justificació del

tiratge» per

D aquert w n'ha fa um tirada de ile exemplars »obre paper df U fehffe»t

opcciaJmnt pet h ca» Guarro amb U filigrane de l'editori*! 1 numerats a pretma,

Wpajftlt§ ile MI iliaJui

ÚNIC. «ni» d oconal d'un gnftt i «I co«« c~rrjp~>cnt.
HI proves d estat 4t «oO ew gn*Ms, una col leccio di JMOVCI deu gravati lignât)

i WM tirada amb ka pUnxcs ratllades

> exrmptan numerati del H al XI. mb un dibuix original i U planxa corrrsp
Í una col leccio de tott ili gravati «ignatt

_§ id il M W0.

M exf mpUn è« col labotador, marcati de la A « la j . i or» de It

i« exemplar» <jue porten h mencio fjrmpkr ¿'autor

Tot» A exernpUn e*tan tignats per l'aator 1 é graradot .

a

^^ ÍM»

A^fc ** '̂ */•»*»» -«t, » C**« i* , *
f va U Tit " C . *•"* "
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a «i» «Iti conjunt d* 1 llibre» completa l'obra

sèrie de proves addicionals -6 dibuixo? i 19 proves dels

gravats- le* quals analitzarem tot seguit donada la seva

peculiaritat.

frei dels dibuixos no sortiran éespré» «n «1 llibre

definitiu» per tant eia fe« cen«t«r ¿n priïatr lloc per

poder seguir 1« rest» la distribució regular

deli capítols.

l

III: tenim uns arrossars en primer terme i una casa de
l'albufera al bell mig de la composició amb la xe-
meneia característica de les construccions de la zcr.a,
Al fons de 1'horitzó hi ha al*res casestes aïllades í
el perfil d'unes muntanyes. Gairefcé dues '"erceres
par*s del dibuix l'ocupa el cel.

IV: llapis.
V: pp: 225 x 30?.
VI: croquis.
'/I II: dat at 'VO-X-eô", 11. ,a.l .d.
IX: aquest dibuix no al llibre.

III: un grup de de l'Albufera un canal al »ig on
s'hi afileren un seguit d'esqulfs llurs perxes

es reflecteixen a l'aigua un joc de líni-
es í dirección«!itats.

IV: llapis.
V: pp: 22S x .̂ 07.
VI: croquis.
Vili:"El Portet-CatarroJa-31/X/66". 11.» «.i.d.
IX: no surt ml llibre.
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J
lli; la meitat de la planxa l'ocupen els arrossar* dispo-

sats paral·lelament 1 coberts d'aigua. A l'esquerra
hi ha una casa.

IV: llapis.
V: pp: 225 x 30?.
VI: croquis.
Vili; «*I/««*% 11.» i.i.4.
II: no apareix ml llibre.

ÏII* dibuix invertit del burí.
IV: llapis.
Y: pp; 225 x 307.
¥1 ; croquis.
Vili: "31/X/66", 11.. ».i.d.
IX: la del no surt Invertida al gra /at

perquè era un accident geogràfic
i de relleu i no es podia malversar la imatge
real , hauria conduït a errors si JAIME PLA no
ï'hagués mantinguda tal er«.

BU!t|_2 l prova d'estat
1 prov« *n definitiu

P.E.l

V: pp: 210 x 3S5.
VI: fil de color cr«r f11.G. (16).
IX: s.b. Malgrat no hi ha l'eetat indicat» mfimar

qu« és un estat anterior «1 p«r la «*ner quan-
titat d'entalles, sobretot «la mrbr«s i al terra.



ml burl art frontispici
a.

f



P.EN ESTAT OEflNlTIU

V: pp; 270 x ÍSS.
VI: ida. P.t.l
VII: PI*» 11., *.i.d.
IX; a.b.

3 I ili bui»
t prove» d'«»tat
i en estat definitiu

DIBUIX

III: dibutx invertit del burí» llevat de la muntanya.
IV: llapis.
Y: pp: 225 x 307.
VI: croquis.
VIII: "Perelló, 7-1-66", 11., ».i.d.
IX: m la fotocòpia no s'aprecien les mun-

tanyes pcrqyè » 1'origin»! «ren i lu ma-
quin» no les vi captar.

P.E.!

V: £p: 270 K
VI: í Im. burí 2.
VIII: "1er estat1', li., «.i.e.
IX: s.b.

P.E. 2

V: pp: 270 x 355.
VI: id«. 2.
VIII: "2on estat", 11.» a.i.e.
IX; ».b. entalles « l'aigua 1 a 1« t«rrm del cos-

tat de 1» barraca.

V: pp: 270 « 3SS.
VI: fil Guarro blanc.

«40
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¥111; "3er e»tat*% 11., ».t.«.
IX: l* prova j* é* 1« definitiva p*rè

4 i dibuix

DIBUIX

III: dibuix Invertit del gravat,
IV: llapis.
Y: pp: 225 x 307.
VI: croquis.
VIII: datat "31/1/66", 11.» a.i.d,

5 3 d'estat

P.E.l

V: pp: 270 x
VI: ida. bari fil. R.V.
VIII: "1er estat", 11., a.i.e.
IX: s.ET

P.E.2

V: pp: 270 x 355
VI: fil Guarro blanc,
VII: Pla, II.» a.i.d.
VIII: "2on estat/1", 11.» a.i.t.
IX: s.b. La diferència notable en 1 * ine renient

d'entalles a la part 1 a let herbes.

P.E.3

VI: «diele amb fil.C.
VIII: "4rt estat", 11.» a.i.e.
IX: s.b. 1* prova nimenûm » If3*r estat"



dt i 4. à.



P.1.3 (tel 5. A.



P.I.I é»l buri i, EXBB>LÄR A.



JAIME PLA la deuria lliurar amb un altre exemplar
ja qy« «n «i «*u no hi et 1 passa ciel "Son11 al »*4rt?
Nosaltres la citem con a P.E.3 per seguir l'ordre
d* les proves que conté aquest Exemplar A qu« ana-
litzen.

BURÍ 9 1 prova d* ««tat
1 prova «n e» t*. t definitiu

P.E.i

¥; pp: 270 x 355.
VI: id«, buri 2, a*b fil.i.V,
IX: s.b. Malgrat no hi ha l'estat Indicat, peí treball

del burí e» fa palèi que aquest estat es anterior
al definitiu.

P.EN DEFINITIU

V: pp: 270 x
VI: id», burl 2» «ib fil.C.
IX: s.b. Hi h« un notable ^'entalles i de

dibuixades sobretot « i» ,
a treball» aquesta prova ja e« configura com la defi-
nitiva.

10 2 proves

P.E.I

V: ps: 195 n pp: 2SÖ m
VI: fil Guarro blanc ««li fil.I.V.
VII: Jau«« Pla» 11.» a.l.d.
VIII: "2on estat", 11., a.l.«.
IX: s.b.» r,«. «1 printer part

d'algun altr» exemplar i p«r aimè hi ha
el 1 el tercer.



í«l 10 «3jr p*r Pia.
a.

_t



P.I.2

V: p«: IfS x 29S, pp: 2SO x 350.
VI: fil Guarro blanc amb fil,G,
VII: Jaume Pla, 11., a.i.d.
VIII: M3«r estat", 11.» «.i.e.
IX: S.S7» r.«, t» «oït poca la diferència entre aqu*»ta

prova i l'anterior» Tanmateix, «near» que subtilment,
hi ha yn lleuger inerenent d*entalles de burí qye
es poden apreciar fàcilment a l'ombra del cap de
l'au superior» d« la fotja.

12 2 proves d'eatat

P.E.l

7: pp: 270 x 365.
VI: idm. burí 2» amb fil,R.V.
v:il: "2/2 leres*-*:"» 11,» ».i.e.
IX: s.b. ET"gravat és nítid, c fi» si el burí es~

mossat. A la prova i a la definitiva del lli-
bre Ics entail*» ja la del tall de
l'eina característica d'aqyeata tècnica.

P.E. 2

V: pp; 270 x 358.
VI: fil Guarro blanc.
VIII: "2on estat/2", 11., a.I.e.
IX: a.b. A la línia de 1'horitzó Ja hi ha les c«-

afilerade», però encara hi algunes en-
talles per ser Im definitiva.

13 l prov« d»estat

P.E.l

V: pp: 270 x 355.



P,E,2 dei 12. à.
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P.l.l d«l 13, à.
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Vil ida. 2» amb fil.I.V.
IX: ».b. fot i no porta i 1 «»tat indicat» encara f»o

é* 1» definitiva.

14 i prova d*«»tat

P.E.1

V: pp; 270 x
VI: l'te, burl 2, amb fil. I.V.
IX: s.b. Encara no és la definitiva ; p*r això la

P.E.l, Malgrat no tingui l'·»stat indicat.

15 1 d'estat

P E. l

v. j,p. -,-Tn x 3en.
VI: ;1"ï. burí í, wst. fi 1.0.
IX: s. t. F.nrara f al T a roo i t treball d'entall es per

•""', ¡a !ef ini *í v t.

BURJ16 2 d'estat

P. E. 1

VI: ant) fil.C.
VIII: "2/2 1er estat". 11., a.i.e.
II; s.b.

P.E.2
f t , edició amb fil.C.
VIII: "2/2 2on estat", II.» A.i.«.
IX; s.b. Increment d'entalies.
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L'ALBUFERA W VALÈNCIA
NOTES

11} Par «la informació vegi's »1» volum« 7 l 16 de 1« Gran tnci-
clopedia Catalana i l'artici« tfa MANUEL HJÑOZ aparegut al
diari il Pal» »ota «Í títol "Joan Fuster obtiene la céttdr« é»
Historia Social ét la Lengua Catalana «n la universidad de
Valencia** (19-7-1986).

(2) Vagi's «I i.l dsl Uiora 12 gravata i...un «utoratrat_d»
firn correspon a la seva monografia.

13} Entre/; s ta enregistrada ant» PLA «1 «la 30 4« juliol et
m la seva casa «te Vallvidrera.

|4) Adjunte« aquí ima «èri* á» cartea «aerivi
a P I. A, mentre f«la l'obra, on li explica el proci*
i 1*« dificultat« es «---obava.
Malgrat no pogut aconseguir le» que va escriure PLA
tot raapon*nt-li, eraiaa; qua par It« datas I par 1« ela-

s*«ntén bé co« va anar i'alaboracio dal 1librai

JOAN FUSTIB

3., 24-13-70

Benvolgut aale PI«i
Confio qua durant al M« i« »arç, «i hi ha una

m±m te aort, podr4 anllaatir-ta l'originai i« l'Albufara.. Quan
aa tindré ur«e pà^rlnaa "potaclaa", ta las anrlaré da aa«ulda. A
fi qua pulula far l« "aoatrs." u» propa^andA.

a f Inala i« satMca rlndr* « Burea lo na,
ré nomèa paneo aatar-a'hl uà parali i« dias. Si pie, «t taLa-
fonar*.

Baeorda m tot» SA
Ban cordlalmant

/



L'ALBUFtRA fit VALÈNCIA
NOTES

17-UJ-70

B»nvolflut Mie Plaj
Suposo que vas rtbr« la m«va dltlaa carta.

Durant la meva estada a Barcelona—con seapre« faticosa 1 ple-
na it coœproais90B~, tt va i ir telefonar un parell dt vendes,
però »«IM« èxit. Paciència. Ces que suposo que 6starts una ci-
ca inquiet resrecte al llibre, t'informo que ara m'hi pose d»
debò. Confio que, «i no ve gai r* gent « destorbar-ne aquests
dies dt falles 1 d* setmana-santa 1 pasqua, podré treballar-
hi « fons. T'enviaré un capítol per Al plec dt proparania,
tan bon punt l'hauré passat «n net. Ara t'ad .'unto un esqueaa
del projecte. Com tot» «1« esquemes, o ¿ruions, no diu fr&fi co-
sa. Ferb, poc o Kilt, Ja pote veure per OR anirà la literatu-
ra: tolt escassa d« "descripcions" 1 »és aviat carretada d*
petites noticies pintoresques. £» l'aule qu« »óe capaç d»
f»r.

Heccrdí« a tota 1« f an í lia.
Ben cordialment



L'ALBUrtlA Dt VALÍNCIA
NOTES

JOAN FUSTER

S.» 3-lv-TO

3s*i*fol«nât 2TÍc Flat
Un i'rc'

o TTÔS, f'tlls holar.de3o«, p·.ilcr^-^r.t r»c»»rorrifl2ts s 1ohl*
ror ml llibre dt l'Albera. ..'o sé ai t'sfratoran» Si ro
13«, et fots» i en

H-i-jri-s 10 íir-re i«í.ntti plores -fia
tirta rar arroflor.tr e l «ol«ua. La -i2.t%rl«. dd.im -ölt de si, p
ro críe i"« convinci afc-js^r. A r «a - --és» ,1o tiro -It reo f tinti
l.i".1orrc.blea, que n'iapí-liriín de í^ienr ml t«ßm n?lt 4o tarpa,
I« tesa ara W»m cl^ra lai "1 litre", en f>ineld dt les ll.luatr?»
cioia. Déna'n ordina, iones. Aqucata vajnd«, -là ponulft "51.loa*
tra" r.inola {r-*b perdo) *

Ps5?^r4 -.:nr ilaa'a B-%-oalcna, entorn iti 23.
Oonflo quo .-na pc!r*-n v?-jr-?.

3 1-. f-irfll«;.



L'ALBUFERA DE VALÈNCIA

i.f

Benvolgut aalc PI»t
Et tomo !•• proves novaaent r«vlBad«B. Gra-

ciée. Co« T«urà«, hl h« iataodaSt tncarft alguna «om«n«. També"
be Ungut present» l«* obeervacion« te Aerina. R'h« acceptée
une», qu» er«n «oit »enreon*4e«î respecte m le» altres, te Be-
gui t un cri t »ri qu« «a sembla "oorwot*11, «nomi* que no eempre
coincide^ ri aab «1 del Fabrm. Per exemple, prof ertisi» eecrlure
Sleeesti» »et cent lata, eenee guionet« (a pe ear de Im form una
mica ertranya de Cinccente, cinecentleta), perquè aquest ti pit
de mots eon una italianismes declarats... i perqué no »'agrada
set-centi s ta o cinc-centieta... 11 full 14 M mancava tana "i",
en efecte: com que he volgut mantenir l'ortografia orignal
del« textos citata, ací lia d'h»Yer-hl mm "y*. 41 dor« ie la
galerada If trobarà» una temptativa d"al.ludir »le "pardals"
d« Verd-i-blaus no «é «i «'ajusta a l'eepal que m fixavee,
11 "fio Paloma" te Blasco, «1 tetra airi: tió, Mme accent;
el castellanisme popular 4e ta« nafrant qu» no «nganfirà a
ningü. Un parell te vegades li equwet no« va entre coeieteet ai-
xb ajudarà a prevenir el lector. He tret un parell te ratliée
inutile tel full 45. al full 4?, U oorrecc/id qu« val* f«r
ermi uns claudàtor« i un «1«n* igual («). 41 full 73 advertei-
xo una errada, a m4e te la que Rerina aesenyal»t deapr<e te
"r.scelano" manquen una o toa« peurmulee. Ja ko veurà«. Coa fit«
ne m'ha tran»pap«r»t l'original, BO «4 què 4« «il qu« Ili falta.
Eo h* suplert aab "comença parlant", 0»u »«r UM oc «e així.
Mxb t'otligftrfc m refer «1 paràgraf. Aprofita l'ocasió per
introduir-hi el mot "ciento", à 1« palimi 82, «a diu "taron-
ja" M i« dir "toronja". "Toronja" no figura al Pafcrat è« un
fruit difor*nt te la "taronja", »egons e«Bbl*. b pogut consul-
tar l'originai cetalà te l'otre, te Robert te lela, i dlu "to-
ronja". Paciència! Ahi le ** trmcta tel "bròquil"i em referia
a la col-i*f lor, Una siti« co «a i la construcció* "consistia m
fer" êm la correcte: davant Infinitiu i« preceptiva l'"a" en
lloc te l'"en"... Poseiblement vino m Barcelona m d'aqueet»
diee. im en« telefonarem, almenys. R«cord« a. tothom.
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