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II: lío d«1

III: hi ha un. canal estret un pontet uneix ela
costats. A i banda de l'migum s'agrupen les ca-
scs. En primer terne, a 1'esquerra, s'entreveu un»

construcció senyoria! columna i un capi-

tell que l'edifici.

1Y: aiguafort.
V: ps: 265 x
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Gravat 2

GARBES

Arran d'aquestes garberes, JOAM TEIXIDOR fa una valoració

de tot el cicle de la vida. Ces que ca planta el blat,

quan creixen les espigues 1 maduren» fjns se seguen 1

reposen. això ens diu a la vida quotidiana no cal

que hi hagi aquesta de desfici per la novetat. La na-
tura, que és prou sàvia, es va repetint any rera

tranquil i tat, patir ni «Ica pel futur perquè,
corn cada any» tindrà tardor» un hivern,

una primavera i un estiu.

.. «'-.A



IK: noi t treballat d« trames, aconseguides amb el Joe d«

talles 1 contrat*!!«» rectes i parallele« i perfilant
•nt línia forta les estruçtures arquitectòniques. E»
nota, però, :o«parant-ho altres gravats seus, bu-
rins per exemple, que els aiguaforts no tren el fort
de JAUME PLA.

VENÈCIA

El text que Il·lustra aquest gravat es titula Venècia i en
ell es fa una comparança entre les ciutats farcide* de
cotxes, gent i tràfec, les ciutats d'on veniu, i la tran-
quil·la i plàcida Venècia dels carrerons d'aigua 1 vil·les
senyoria!s. D'una Venècia malauradament decadent, on la
riquesa 1 fastuositat que veien plasmad« a les teles dels
grans mestres pintors, ha deixat a una vida de somnis

1 de records.

GRAVAT 2

II : Les garbes.
III: es veu en primer terne un camp segat, amb les garbes

ajegudes al seu damunt. Al fons i a l'esquerra, una
casa una pal«er% i altres arbres; uns pals de la
llum i una arbreda a la dreta.

IV: punta seca.
V: ps: .50 x 195.
IX: el gravador juga aquí les talles i contratalles i

una factura profunda pels arbres del fons. El cel
és tot blanc, sense cap núvol. El paisatge correspon

a Altafulla.

fTO



3

II: itera*.
Ill: una nena reeolm»«!* d'un» taula »obre el

br*ç eaqy«rr«. L*»1 tre el té amagat. L« és

abat"«t» i penamtiva.

IV: seca

V; ps: 250 x ifi.

IX: el i el braç tenen factura molt superficial,

mentre la importància recau en el rostre» en ei

cap. El cabell és fosc per l'acunulacié de tinta a

les rcbaves. El colze està r««arcat a punt

de suport sobre la taula.

Aquest* és la fill« gran de JAUME PLA» El retrat

l'havia fet la tenia tan sols o
anys.
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ELS FILLS

Per parimr d«ls fill», »questa curt« narració qy* il·lustra
el t«rc«r gravat de 1« aonog'·mfi», ens trasllada * quan
«11» el pare» »nava a l'escola I ho aprenia tot dels
grars, dels »estrès sobretot. Però descobreix que el mes-
tratge no «s va acabar en finir l'escola, sinó que comença
altra volta quan es tenen fills. Ells t'Interroguen 1 et

fan veure coses que no o que ja oblidat.

GRAVAT 4

II : Oliveres i el mar.

III: es distingeixen tres zones. LA del primer terme, for-
mada per uns matolls í un tronc d'un arbre poques

fulles encara» que marca una forta vertical a l'es-

querra de l'estampa. La zona Intermit ja, l'ocupa un

olivedes, una casa i un arbre al bell r.ig
que situa una altra vertical en la composició. al
fons, s'estén 1» mar. El cel està net de tot núvol.

IV: punta seca.

V: ps: 250 x 195.

IX: molt variada de tons ï grafismes, alternant els creua

ments de ratlles i aprofitant els negres de les en-
talles profundes de la punta seca en els arbres. És
Altafulla.

LES I EL MAR

En aquesta punta seca d« JAUME PLA s'uneixen clemente

mol t arrelats a la nostra cultura i que l'escriptor ha

glossat en «1 text. Són les oliveres i el mar. El m? éf ta

Mediterrània i l'olivera «t seu arbre» et scntrapurtt del blau,

el gris dt que l'acompanya» Si bé el gravat és en blanc



5

_

AMETLLERS

Després de fer un elogi l íric de la magnificència de l'a-

r r . e c l l e r , de la floració primerenca fins

•lena el seu f r u i t , ens la part prie--

t ica de la meravella ofereix arbre. L'amet-

lla la menja r» fer-ne refrescant»

cren.es per a la pe l l o escalfar 1» closca

tot fent un foc. fan popular 1 nostr» és

pobles de Catalunya la porten per «1 no«.



l n*gr», les pmraul*» qu« «l co««nten l'omplen 4« colors
i de a*na»clons l» »l llefir-les, transfor»*n el negre de
la tint» «n nói tipies inpressions recorran l» nostra
•«aèria vistimi, olfactiva i tàctil traslladant-nos »1

real» enmig de les oliveres i el mar.

5

II : Paisatge d*Altafulla ametllers.
Ill: un printer tenne ofereix «atolls í les silue-

tes dels ametllers coup1etauent per entre les

quals es divisa un poble: Altafulla.
IV: punta seca.

V: ps: 250 x 195.

iX: la força del traç í de la factura recau en les formes

vegetals c^i primer tenne, en els matolls 1 els amet-

llers. El poble està fet entalles molt suaus,

sense creuar,! el cel també està treballat aquest cop

línies fluixes que soltes vegades no dtíxen anar

l'eina del contacte el metall.

II: Del Camp de Tarragona.

III: és un paisatge en prlaer terme i

arbres distribuïts per la planxa, sense fulla en-
cara. Un paller es recolza en el tronc d'un d'ells.
Al mig hi ha «ones cases.

IV: buri.

V: ps: 155 K 202.

IX: quasi tot està treballat traços paral·lels és
habitual en JAUME PLA. Traços paral·lels que rarament

77S
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t» crtyen. L« aena»clo de clar 1 fosc s'aconsegueix
1« proximitat ò llunyania d* Ics entalles l

1» profunditat o superficialitat de la incisió de
1'«In», El cel torna « estar exempt de burí. El pal-
satg« correspon « Altafulla.

DE

Per cantar les excellencies de l ' e q u i l i b r i , la senzi l lesa

í l ' o rd re del paisatge tibi de Tarragona, plasmats en

aquest gravat, l 'escr iptor ens parla printer, per rrntrast

( e l s contrastos palesen m i l l o r l 'antagonisme) lels raisat-

romàntics ...~n r-t « 'estremeix, les br-llcr r^-r.-^'u-

rs27*€n;, «!s artres deliren i sites mtmtsn'yes siane*. ~l **•',. Tot

això no existeix aquí, en contrades. Enguany La

"t«»t*2»!|fa p\7-ï *' -3 uns petita riera. L'iiyua *antj r*F

*.es slfKtVfi »üfc kn rïfr« fi** en* una Itsereta

melodia; hi ha un vol d'octll ewtciat de en el-

*tolí i ~clt a la eriêtal'lina dtl
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II:

Ill
= ángel s .

veiem un* noi« d« clntur» en el br»ç es-
querre dmrrer» del c«p i 1» car« rccolEad«
1 'altra «à.

1Y; burí en sanguin«.
V: ps: 159 x 171.

IX: els perfils estan fets ú'un de burí i la carm
i els cabells »ostre-n de línies gaire-

bé paral·leles. Aquestes, però» no

iguals» la Monotonia trencada la

diferència d'Intensitat de 1 'entalla. Tet el de

la té una veladura de tinta. La Mar:% Àr^»:?

és la muller de l'artista D'A. CA5A:FM"r,T.
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UNA

Lm Mart« Angela, protagonist« del burí que comentat,
h» servit « JOAM TEIXIDOR p«r parlar sobre els records de
l'amor d'una pareli*, Un amor els s 'ha
marcint I que els cal rénover segons el pacte es varen
fer , ens diuen, . . .çxon l 'anar M« íwptáL» primigeni i •?? r "r*»**"

H ¿bgàv&K.

GRAVAT 8

C % s e s d ' A l taf u1j a.

el pr imer terne l ' ocupa un te r reny ert, sense e 11 fi-

car, dos pals de la l l u m 1 m a t o l l s í a tzavares

en t remig . Al fons, unes cases.i una p a l m e r a :% la -Ire-

ta. Pel cel suren un parel l de n ú v o l s .

I V : pun ta seca.

V: ps: 2SO x 197.

ÏX: scopre a les puntes seques hi ha més l l i b e r t a t de

graf i smes i d ivers i ta t de t a l l es i co r . t r a t a l les.

També aquí es dóna el g rar. va r i ac ió ie t o n a -

l i t a t de grisos.

DE

Aques* racó d'Altafulla, on tot està tn calma i on hi man-

ca la presència humana, és el motiu ha dut "U comenta-

rista a comparar aquesta buidor d« hores fortes de

on tothom s'escapoleix esperant la marinada, i el contrast

del brogit i 1'alegria dels dies radiants de la festa ma-

jor on tot és curull de joia i la gent oaple els carrers

de a
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II: M u »

Ili: un» noia de la mà dret*
i l'altra es cabell^.

IV: burl.

V: ps: 269 x

•f;s 'f.

- «,/ r*

~¿n»r.*£"*t»!t perfils t têt formet t'infiltren
•7 ferita, ¿ 'inflexiona le l'nia.

2 r-rf apuntala el* t t«* *«-
.̂7 un d* ptrttgi-it ÜH

rif^t s'aixf<jintn i ff* *f ü.ncliw.
í"*! ?! pit t «i



io

EL MAS

> -i l ,«-* * ' i r : i - . : - es • -r^a a pa r l a r i<p la r«c ^: i--. - a*

: i?v«r. :r i- 1 '»"ps. Ai -33 .. .<?! ,-» •• --v*«* t·-tr-'· • • ' - ' • : ' ' ? » • '

... ~rl „,..4j. - _. „ , ( ,_. ,, »• I*!jr(1*.'2| <-?** ¿-r,-3"ï ; - i '.-.?» tr-5!'*

-•-r«! -t»;-,*,? '.--» :»-,-: r^-r-.-í -t- *•*.* TÍ-»V. F . I I , * : narra-
!•-. er% r a i r i f e r n : va haver le fcuscar-se la v i l a i es-
v/ i lar-s* , perA »r.cara ara, en t r fT ï ig -le les p l ace s :
-s»? le client d'on f« en va



IX; predomina 1« lini« «n «Is perfils, Les owbres
lleugerament insinuate«, amb entalles paral·leles. Il
traç és continuat 1 segur, però sens* monotonia.
Quant a l'anatomia, caldria remarcar que a la
esquerra» amb la qual s'aguanta la noia, li mane» un
«studi de la postele del peu que sosté tota i'estruc-
tura i que «ra un xic • l'aire.

EL NU

ï? ^ Y I lent que el nu l 'aquest gravar és pl·r.ar·r.·: ¡t-aí*ri:

*tr*- -»r la p. si*ura nm per la manera 1? * ret »i ; ir-1 ?,

. p A r *, l "ar aquest aca1«tr, r? í sr:«? i **s-r i r * T ^a f»* »r. r»-

".!'.: il T-;: -tg le 1*estampa s'agrupen a Its

í .als hi frena in 4«! prlaer tente. Al fons, tres

r alferes ; terres 4e conrtu o tres casetes.

F lo írtres en-tara no tenen fulles í el cel de-

^rt, El paisatg« és d'Altafulla.

IV: burí.

V: ps: 270 x

IX: contrasta 1« rectitud de les im llibertat

4e les formes vegetals, entalle» es creuer«

i ofereixen variació d* forars 1 matisos.

ftt



It

II: ûel
III: al pri«*r per i trti »r-

al qa*

tota 1« a "'horitzó, i

afilerat a la a la -ir« ta,

cortead».

IV; burí.

V: ps: 242 :< 178.

7t3



IX: la t i« «Iti sin
«1» fort», d«

a l'estampa. LA é«
li és '1*1 O« i ta 4* l'Ebre.

EL DE

¿es* cop, el fragment 1*1 Delta I*» ",'Et-
í si r* Ha ^s^ct*i'rea**· * r"" üNf í"""^'^VT'w'/™\0 -̂  *** «« r* 4.« *=* m J , »igt ^ i S L A T a l , ,.1™ fiti l *, E A A *. **' w ni ä * . ¥ i*̂ i!"

- - - *• i«l paisatge, JF.Ä c^-ipara- ; i *-•

» ¡a vila r..anana» les I.K? *-,*i;,i< » ¿ í *«1

ISAVal 12

El soli de vent



Ill: un central «*na c »p a un d« «ituat
•l «ig de l'«st«np«. a l'««qu«rra hi h* plant««.
an pall«f i un p*l d* 1* lluí. à 1» dr«ta. tanc»,
UB« figuera d« i Algun» »rbr*» full«». Al
fon», p«tit* pinne*.

If; seca (14)
V: ps: 30O *
IX: a tot« 1« part dret* íes d*

talles t de tint« m.
les rebav«s. 11 cel és blanc. Ofereix

riquesa d* i grafismes. És un dels
millors grevats d* 1» «ortografia. La tcsàtíca per a

fou treta dels voltants 4e Granollers.
Ce« es pot v« u r« al punt V, aquest gravat és fi

i la de l'esquerra coincideix el re-
lligat del llibre.

DE

El v«?r,t és el protagonista del text glossa dar-

r»r gravat fet * la seca. Tot personificant-lo,1'aa-

*.cr explica les delicadeses d* la brisa, el

le ¡a fúria o l'ímpetu desenfrenat írre-
lernen* «n la tragèdia. pero, -Je la

1«

l l ib re es clou el r?i?íó:

AQUEST LLIMI HA
EN EIS OMADOtS Di
GlAflQfES LAIETANA

DE BARCELONA
SOTA LA DOfCClô D€

JUMAS KA.
SACABA u i» LE nací oa



D'aquesta he« consultat l'txca-
pl«r qiM té PLA Í que a 1*EXEMPLAR OI

à.
El llibre està relligat t t port« to-

ta sèrlt d« prov«» «adicion«is «1 diferent «Is
altres ejccitplars. L* seva ílstrlbycio és 1»

1. à la contracoberta anterior hi h« 1« corr«^pc-

nent al Gravat 8» de niquelat l tinta
solca perquè es millor «1 dibylx. (pi: 245 xl95).

2. Prova d'un autoretrat d'un» perduda,

3. Portad«!!».

4. Frontísplci l'autoretrat grav»dcr.

5. Porta-ia.
6. Justificació del tiratge. de Co li rade r A

dedicat a la Nerina (15).
7. Endreça,

S. Trajectòria artística -le PI» a cura -íe

X. FU 13
9. Iitze textos «Is glossen,

10. Currículum Vitae del gravador,
ïl. ín-ien,

12. Colofó.

13. proves I'«s*at ¡* l'autoretrat franti spie i,
14. Dibuix Invert.t 1*1 Gravât 1,

Ie«. Una suit« 'fols ^ravs»t«5 >1 1 litre «rt definì t i a,
signar í »3*arra*s S'pp *1i,:îo.

Analitzarem tot seguit r,o
* l'exenplar ¡le la B.C. de



ASOlCIOKâLS

AUTORETRAT D*UWA PLAJIXA

T i l ; autoretrat d« JAUME PLA ««b u l le res 1 fumant »n
IV: punt* ««c».
V: ps: 245 m 102.
V I : coure.
V I I ; Jaume Pla» 11 .« a. t. d .» «ilns la písala ï* 1» planxa.
V I I I : H t / l -1'una planxa ptr^ula", I I . » a. i .*.

F?'*íTi;r ICI

E5TAT r

1 prova tn estat I»!*;";*;
2 proves "l'es*: at

I: íufc. :r«trat le .:A'JW£ FLA.
I ; J i .¿.-ïi» F i a , 11, , a . ; , .i .
1 1 : "C ' ! I itcra-lcr Ä", 11 . , a. i. e.

1: " a í*-* F i a . l l a p i s le r : I o r verd» a.1,'1,
:::"-: T *s*i* : 2". 1 1 . , a. i .e .

•*

I V : ¡ l ap i s "I-? .*."¡;rs i l l a p i s :arbé.
V I : ep I4? 'lit i i x lei T a - » i x fînna*. el l l i b r e
" * * * ' " - ï w A i D ' í m ^ s ** í -41* * * » . -i *,í,Ç íT fca l » * í * f d l * x » J *

2-Ï-80

'/III: "Rio del Pioafeo", l i . , a. I .di .

t » • • » • • •



it mumm i m AUTOWTRAT M JAW«

( A )

(3)

(a)

' 6 .

( 8 )

'§ )

(10)

(11)

I1««*»»! I del
de .tata* Pia" «ti f del primer 4« te

to ci ten aquí «I« que e PLA „_ -
qu* to^s «lis apareixen al É« la I taub* M
trobar « 1« bibliografia.

fra«*«:.- de l'Art Català. jj» :lm
Barcelona, ftg. vol. V I U .

pg. 19t.

Al VI Congres Internacional d'Ex-Ucria celebrat «
el JAUNE PLA ài va presentar un project« per m
i catalogar les tècniques dels ex-libris i le« caracté-
r is t iques particular** âquMt project* »i-

i« ca ir« internacional per m tette» i permet À er la
identificació del» em-Ubri» segon* el «i«t*aa a*i«pr«»»ié.
Il project« fou p«r umninitat i »wui r*p «I et
Sigle« tareeiona«

PLA, J »wie.- f «•paca .i obljdatjr ;7 ^*tr«t» da- priyPf.^rt.
Barcelona, Edición« La Campana» 1909. ita «I d'esertur»

" • ' • ratll«« «l llibn» «ncara BÖ ta»ia «1 carrer i
ser que «1 títol hagi variat lleugerament;.

P«r «és Infer^icié vegi*» l'apartat MJau«* PI». Un« trajectò-
ria artl«tic«" «crit p*r X.PUIS i q««
ç*la la tercer« é» ta VEIA.

P*r més »«§!*» «1« 14 Í 16 dC i» G,I.C,

La« léici_^^_j^^_iet« ?•»*«» l«jrG«lana, Idi c io-
ne* d« L« Ver« t IKHLXX

; *N TEIXIDOR va puolicar poateriorweat •qu·st· tento» C«IMW
»aberrar t|u« ja «'havien editat l 'any 19*2 a LA VIRA. Il
l l iore on ap«r*i««n aqn*»«ta ««erit» •» tatui» *pun ts encara
I:»fl3>l1g5. Barcelona, td. Oratine» t.oi.Cl Oof£, 1906.

»egi's 1« r«pro«taeeié fite l' endreça « 1» pagi»1* -*gtí*nt.

c*pii*tr« la va f»r JAOMt PUk «ot- » pl«wta lita-
gráfica i é*«pré» la vm «col«*ir * «e« }. ut f«r ««nrlr
una gaMia d« color« »i»i lar» <wt tot« ei« ex- % il« coler«



LTWOOD'AQUISTUatf
HA ESTAT EnCAÇMBfT MOUfMM

PB L'NA AJUDA F,a DEFAITAMINT DE CUITURA
IMOANS 01 COMMt »GÔ

DIU
GENHLUJTAT ü CATALUNYA

LEDfTO^VOlFaHOCONSTAJlPUBUCAMENT
TOT AGRAINT-HO

A NtlUNA I Al NCH,
mm

4a r-.r.cgrat";«» ¿5 JAÍ,r«E PLA,



-- f-;'J

-.-J*¿"Í

:^:-î

tí «AfálS t 9l AUTORtTRAT H J AO« PLA
NOTES

Al l'exeaplar et U B.C. que comente« «te »I blau lei«» i
fosc! i m ros«t. La litografia *« v« «stampar «n n«§r« i l*»
«id** són d* 35 x 33, ocupant l'alçada cte rstlie» tatt
ce» «* pot «preciar « i»

iirt gfS^Af f^i di
f0H

4 RT QUI AVU ESCHVTM
' ».QttSTtS NOTES SOMI

AIA« PIA to DKtIT, r*i*i»iaitt»i»«
CIMI A CAUSA MÊ5 MO „ obr, perv^ai «w .«nt» ê b
XIMA AL'NAINSJMACIO a««« ar< •« intw ér In

'£^EMPLAP «JNIC d '»questa «onografi« no *» va »rriC*r a
*r p«rque JAUtt PLA *nc«r* té 1« «ajoria ¿e íes píame«« i
o **t^n cancel i adés, I» quai cosa vol air no «>tist*ix an
ira*g* a«? »is -»«tails inutîiîttits, Aigurs i'tqu^s1"» cou-
*s» *is va v«n-3r« i d * ¿It res, «is v» régaler í
lar pr« f*r«nt:. La resta , els té «li *r» «speri j»

i «luna f n 1 1 ta t en tingui cura n yg-jir

>4',Tí >s n̂ i-̂ íi vigent*« J* JA PLA havia -J« cedü- J
l·irs 3* i 4 j«»va "»»ofw§ra!i* » *;r*w49 d« i dipèsi* legal. 'Jn

í '»lt s és p«r ¿a S. C. 'I /.li, *: *tgon per Ì« universitat J»
5̂ ir'-*¡-;na » el tercer p«r Badrid. Aqu««^s tre» *x«*»pi«fs
k- j»(.en1«n*s -j«¡ tiratg« nonual i «s sumen ml« vu. tanta-einc

a la Jastiticacia d«l tiratg«.

i*¡ liiere hi consta «rrêm***nt gravat

_>sç .isa i« JAUME PLA» la NOPJIA •• ",a «w>nr d'acciient
:=t primavera dei 1959. Aqu«ll mat« i x «f, JAUW PLA e* v«
• -r-.ar 4 casar a«to I« MIRI HA 9AC1M, germana Cte 1» NCPiA ; a-
qu*sï «?M«tpl«" està daxticat a »11«,
D'ï^ues*. matrimoni en va néixer ua noi. A «II* tfs», à i» «ar«
; al f i l i , JAUME PLA ei» »ndreça ia «©nof rafia, tal co» h«fï
.-; -,t j '» d«4ic«toria 4*i liior« {».nota 10).
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le« fitxes que mejtrem m continuació tenen 1« mateixa «structura que
les elaborades per l'apèndix dels llibre«, pero «justad«« a les pecu-
liaritat« d« 1*» col·leccions. SÓ« fruit d'un «studi personal i no
a'han copiat d'enlloc.

Les col·leccions q«« •'anslitten pertanyen totes « 1« B.C. i al U.A.M.
llevat del Volimi d» LOS qu* é» de PLA.

note» les col·locades si final d* col·lecció i estan í«-
sobre papar fosc per « difer«nei«r-i«s d« 1« resta i faci-

litar i« seva localització.

un número, lletra, paraula o text extrets d* l'original, ho
express«* entr* cometes, després de punt* o bé un altre tipus
de lletra.
Les transcripcions d« textos literals i malgrat hi hagin faltes
d'ortografia, les h** »antingud*».

justificacions del tiratge i els colofons s'han escrit o repro-
duït dei natural, corregir-«* re« i seguint la mateixa composi-
ció.

dels artistes plàstic» i dels escriptors prevenen del
qüestionari se'is va enviar.

El senyal / vol dir qu« hi h* canvi d« línia a l'original.

Sempre estudie« primer el plec definitiu de la col·lecció. referí»
al plec que es lliurava als subscriptors l'estampa, el comentari
í la portada. És a partir d'aquí que comentem les proves addicionals
de 1'exemplar preferent.

Quan parlem de prove» addicional» alludi« tant a les prove-s del gra-
vat con al dibuix i «is autògraf« comentaris, és * dir a tot
alió que conté d'extra l'exemplar.

A voltes, analitzant 1« prov» definitiva, descobert tècniques o
l'ús d'eines qu* no constav«n a la portad« del plec del gravat. Al-
tres vegades ho he* vist mercès a 1*8 proves d'estat o a la planxa,i
ho canvìst a la prova definitiva.

Per ser aquesta una tesi feta per persone» qu« coneixen en la pràcti-
ca el «on del gravat, he« volgut ser el «ixi« de rigurosos «n l'ostu-
ü.: de le» tècniques tot i qu« reconeix«« qu« en alguna ocasió poden
h,*ver-hí apreciación« erroni««. Be vegade» és difícil «»brinar-ho tot
correctament, sobretot quan 1*8 ticnique« »on barrejades. Però ereie«
que el risc és un senyal ta*bé de serietat i de voler arribar «1 fona



sen«« caure e« la facilitat qu« hauria suposat parlar de tècnic« mix-
ta o de tècniques globals.

Hem d'advertir que «n parlar de colora, m le* caplletres, • 1*« por-
tad«» o aU gravatst sempre és un« apreciació personal i difícil 4«
descriure Mb exactitud. És probable qu« de»pri« d'un o fin«
i tot en altres circumstàncies d« llu« i d* conservació em valorin
d'una altra forna.

Hi ha vegades que no ea comenten «Is punta concrets» un per un, per-
què són característiques geners!» de cada il·lustració i aleshor«« j«
ho f«» conitar «n l'anali»! «»pecífic« d« l'exewplar, a nivell gene-
ral.

Setipre que h«» pogut, he» reproduït la« i 11 u» trac ions, però cons-
cients que a 1«» fotocòpies *• perden moltes qualitats i els traços
«is subtils gairebé no s'aprecien. D* tot« manera »ewpre «s pot re-
córrer m l'original per comprovar algun comentari.
Quan les nid*a del full ho permeten, 1* reproducció d* les imatges
és de la »ateixa mida que l'original, »i no és reduïda, però sewpre

la relació del format al punt V de l'arili« i de la í Ilustrado.
Els autògrafs dels comentaris, en canvi, els originals

També les firmes dels gravadors i deia escriptors són del natural i
les he» reproduïdes perquè cregut qu« eren les fidels í que
alhora donaven color i agilitat a 1« iectura del treball.

Moltes d* les planxes les viren trobar al taller de JAUME COSCQLLÂ i
de JORDI SÁNCHEZ i és »oït probable que encara n'hi hagin més, però
la quantitat d« material que tenien feia difícil un escorcoll ben fet.
D'altres les vir«« analitzar a i« Secció d« Gravats del Museu d'art
Ködern, però * hores ú'vrm es troben al Museu de les Arts Gràfiques
del Poble Espanyol d« Montjuïc.

En i« catalogació d* les proves addicionals ht« mantingut el següent
c r i ter i :

Les catalogades » proves d'estat (P.E.l, P.E.2..)
ordenant-les l'evolució del treball:

- encara no «ren la definitiva.
- le» entalles «r«n a la definitiva, però en- -ra

hi havien r«««rqu«s.

Le« catalogad*» m proves en estat definitiu:

- »i «1 treball «r« igual qy« a la definitiv« però •staav-
p*des «R un »Itre color.

- la nostra anàlisi el treball era el mate IK



que « 1« definitiva malgrat portés una ultra
- sì no estaven bise 11 adés pero la resta er« «Í gra-

vat «lei plec definitiu, donc» crei«» »l» biaall*
no afecten la part gravada.

Els o aclariment* puguin m I*«ir«
qu* •• resoldran «n l'apartat é» 1«» fitxes í en l'anàlisi

d« colleccio.
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G.3.1

G.3.2

6.3.3

G.3.4

G. 3.5

G. 3. i

PER AL Dï LA

L '.i-«* - r -: a j»--.r s, *»1 » í tol, »i lloc, ., editorial í l'any de la
•..>'?»'* iu*»'1»n r*tl«cti*s a la f,or*«*da de

" 'i '4̂ <ii r*pro'1 j;* »n una fotocòpia.
I- la '.-'.LLECOI.¡ DE ií-AVATS C'jNTEMPOKANlS i a LOS
D'/hEU, elf autors nones figuren a la taula ptrquê en fer la por-
*-i1ni »>fi'-«a no =••» s^tii« del cert qui hi {.articiparia.

G.l AIMÎ • l*ap»rt«t é«ls 1 libre* feie« con»t*r «n »qu«st
i* biografi« d« 1 "obra, »qui, 1» ««va

i el fet »igni un« obra conjunta d« «oit» artla-
tos i d'eacriptor«, no fer-ho
ja seria d'un « part. En aquest

«is limitat m «ostrar l« d« col-laccio on
hi h« l'autor, «i títol d« l*c*r«, I« tècnica i l'escriptor

«I

ff



6.2 En tl CM de IM col·leccions, l'origen de l'obra l'expliquem
en «1 capítol III» "t.« col·lecciona i «l« col·leccioniatea",
tl·l primer volum. La «ewa «utensiQ hauria eatat poc àgtl
d« lectura «n un tipus d'anali«! com aquest.

6.3

6.3.1 Aquaat apartat racull la <ti»pe»icie placa l'or-
dre eatablarf par l'editorial. La diatribucio qu« «a
tra correspon a un «»«piar d« 1'«dàcie corrent p«r tai í«
donar un« vietò generai de tot «1 conjunt,

6.3.2 En aqueat pynt r» aclamant comptabilitzem «1« exemplar« d*
l'edició corrent, sinó taabé «1« preferents,doncs tot* elis
formen part del Tonjynt global del tiratge i creiem qu« no
s'han d'excloure. Altrament, « I» justificació del tirat-
ge que s'hi adjunt«, e» pot trobar especificat sèrie
i ex»«plar milè contenen,

0.3.3 Aquí reproduïm la firn« d« l'autor del pròleg ««ntre
1« dels artiates plàstics i dels escriptors es trots»

en el punt VII de l'anàlisi particular d« il·lustració.
Això és p*r facilitar 1» identificació i* autor
«*1 gravat o el seu text.

G.3.4 A l'apartat del mostrari d« la tipografi» reproduïm di-
ferents tipus d« lletra ap«r*ínen « coi lece ions
el corr«spon*nt i les abreviatures fet ser-
vir p«r a nQ«brar~les.

G.3.5 En citar les il·lustracions *ns referí» tant «
de plec, a les vinyetes o It« caplletres dels prò-
legs i » lea de regal p*r subscriptors. En
aquest, apartat es parla d* le» planxes, de la -.èva
localització, del material i d« si o no c«nctiiad*s.

0.3.S In aquesta stecio e« co»«nten característiques d« la
col leccio s'analitza i qu« no s'han citat *n dels
apartats anteriors. Sén observacions d« tipys general que
afecten a tota 1« colleccio, «entre qu«
particulars es fan en l'anàlisi as plec.
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FITXA ispicíricA

i.i m
1.2

1.3

1.4

5.S

i. 5. C
I.S.F

1.6 Dl

1.7

1.8 i

I.§

PER AL DE LA FITXA

1.1 Aquí es «1 d« l'exemplar concret
1 1 tzant ,

E, í? La distribució dels pites soi s»r la "»ateixa -ju* i 4 '1** l'»x-
enplar general, però a voltes hi t»a j,.r'jv*L ídd; - , -r, <ls, •*
voltés *n a voltes n'hi h* âe regalades. .. , i així
es fa constar.

1.3 Sempre en i 'exemplar úm 1» Biblioteca d* Cata-
lunya perquè és representativa dels exemplars

t era fàcil e*«cc«dir-hi. el Velu* I d« LOS
ARTISTAS GÄAB4DOR1S excièa d'aqu»«t« perquè no el
tenien. §« 1« DI i ELS

DE LA VIRA he« analitzat l«a prow« addi-
eionali d« 1' EXEMPLAR del d'Art Hod«rn p«r la
rar«»a» af»gínt-ho a i 'estudi dala plec» definitius à« i« i. C

1.4 En aquest punt citat i ̂ uan va arribar l'exemplar al
s«u lloc d* destí. Si f OM adquirit per compra» si va aer un«

li



donació particular e m regal te 1 'editorial.

I. S Les mides 1«« donem MI a>ilfawtree 1 m lea cober-
tes (l.S. C) i a 1*« «ite« tei« full« (I.S.f),

E. 6 En el c«» de lea col·leccions ne ti d* pi-
gin»« co« htm fet aab «1« 1 libree ea d« plec«
sense numerar i disposats en rama. «Is d«l prò-
leg sol«n s«r numerata i el« qu« el« gravat» i «i«
comentaris port»« »ignatur«. La r»l«ci6 qy*
correspon al total í« i * I«
dins Û9 1' exemplar.

1.7 Ou«n parlen d 1 illuatracione i
dels dibuixos, »i n'hi h«.

1.8 filigr«n«s ca i a l'apar'a* "*|r.i»!qri d« 1«
tipografia i de les filigranes1*» »au les üt'evia* ̂ les
utilitzat p«r a cttsr-iea.

t. S L*»3 observacK-r.9 s An arjuelis asi.*»-**! referència a
i'fxfnpiar concret ÛP anali*??» , que li persona-
i, tat pròpia, :·.ientifi an*"-!" :.o«n aquell exemplar i no
j r. ií*r«». Ens referiT, *̂r ej<»*pî», « la catalogació per
t'*r* i«*s pT'ij; »ftaris, a t-t i«*«a '»-»re« o segell, a Î«
numeració, etc.
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La cataloga »•*! ̂  <*• -.."•=:;»'. ' : »s !•• ŝ "> f. er «T-'^J *íi -»t1 IH **i** t i* j*-i .
lua'.racio -5**̂  .'•.x t * t-Ir** T» ]«?s ^i'-v«*1? 4 ** •».*«—. »r /t^* * f. .'• «*""t » ." «
Així quan L»** 'ìf^A/AT 1 T,s rsf^ri'n al grivaf *i*ì j 1*>" ' i"»1:
'»uant a l*s pr^v»« ì11;- 4 <r,4is, t .E.! voi 1;r f.r r/a !*«'•""•<* •• ."<*!
1, P.E.2, ;. r o v.» l'ps'a* n-^ero <"•, i «IMÍ success. »*"*?.*. »" *"
que la prcv^i -'ja*1 r.cs^i'res ci·'e·n com a F.E, I portí »»r-, *a '»",1 : ,"»>: i-

tat que cr,r,»4 1'«xe-plar, r.o fe»? "ons'-ir --nn 4 'ai à si \ (.TÍ* ,'¡¡; 4
die» quina jr.<j*-ï; ; * por*-s «i gravat.

I En l'anàlisi del plec definitiu, en lloc «i grava-
dor i després el literat» «antenint 1'»scriptum del tal

ve a la portada del plec. «studi«« addici-
onals «1 d«i gravador.

II El títol correspon «1 que hi h« i«près a 1« plec i
el subratllen per a remarcar i» un títol.
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Iti Les descripcions f 'han fet m partir d'una vis ió personal, però
intentant ser el «ixi« d'objectius possible.

Quan parle« de "dibuix invertit del gravat" conscients que
•s «1 gravat «i qu* s'inverteix i que el dibuix és anterior,
però con que partim d« l'anàlisi d« ¡'estampa, ella és «1 nos-
tre punt Ú9 referència. El» dibuixos sempre es troben «*b «1
conjunt d« proves «adicionáis i el« coment«« després d'haver
vist el» gravat del plec definitiu, «1 qual pren«» a pauta
p«r explicar tota la resta.

IV Quan 1» tècnic« o les tècniques no coincideixen les que hi
h« a I« portada del plect ho f«« constar amb una nota.

3i p^gut analitzar 1«» proves d'estat de la il·lustració,
Its tècniques per ordre d'aparició «n 1«« «snsntades

proves. Tanmateix he» procurat descriure totes les tècniques
oncara qu* n'hi hagi en poca quantitat. Creï«» ei tipus
d'estudi així ho requeria i no volgut caure en la simplici-
tat d« parlar de tècnica mixta i prou.

Totes les proves en negre si no €s diu altra
cosa ,

Les «ides «n «i i í metre* i es la relació p»r ordre. In
pn«er lloc Ics de la plaxa (pi) -si l'he» poguda veure-, en se-
gon lloc la d* la (ps) i per últim 1« del paper ' pp ) .

yuan donem mid«s indicar a què corresponen (¿00x150)
referí» s*»pre a la p» sad»,

En els dibuixos coment** 1* «id» de tot el paper i no la d* la

» les d'estat hi i*» de la è« per
indicar que diferents a les de l'estampa definitiva. Solen
sv r g, "»na perquè es tracta de l'espai de remarques, qu«
*fv:ara que no espiguin ho en ulteriors.

3¿ no es donen «u4*§, s'entén é« la definitiva.

La fiif«r*ncii entre d* la planx* i les de la és
molt poca, 1* fé» constar e« dilaten les
fiores del paper i p*r fer tingut la planxa
a les nostres mans.

VI In pmrl*« del «uport. Tant d« 1« M tri u (»«tall o
fusta) del on s'h« fet el íibyim o s'ha estampat el
gravat .

Si no *'*»is«nta el t í pu» d* paper, cal entendre que és el «a-
teix el de l'edició corrent.

Quan analitzem la planxa i ««peeif tqu*tt on »» troba «1 senyal



de cancel·lació mm referim a Im situació en el ««tali i no •
l'estampa. La relació d'aquesta «arca al gravat la al
pint IX «i parlar de 1« planxa inutilitzada.

VII En «(pesta secció reproduïm la signatura autògrafa de l'artista
plástic i la de l'escriptor respect i vatuent. La fir«« eorr*»-
pon exactament a la aateixa que hi ha al plec definitiu o a
le« prove« d'««tat, ai és diferent.

A l'anàlisi de le» proves addicionals, en lloc d« i* firma po-
sen el número del gravat i ant» «ixo volé» donar a entendre
és 1« mateixa que la que htm reproduït a l'estampa definitiva
Si és diferent, la mostre« alii mateix.

La firtM d« JAUME PLA, que apareix molt sovint, a voltes
die« Jau«« Pla , aleshores referí« a firma:

Si n'és una altra, ia reproduí« en el lloc.

Quan en ei gravat die« qu« 1* signatura és a l'a.i.d., signi-
fica fora de 1» imatg*:

ja f.o

'ió, 1* r i I' -ir,A If 1e i

V I I I f', :ij..e«;* *"spa. *-jn* f;i !*»* •:,:'')8*ar ¡̂  numera*: i '.< J»I ¿raw ,
*-. •• j •»«*.»*, >r 'i>j*l s*»v^i «r,n*4<" 46 r»feront a i'^j»»*»* pr va

î.r j»». "«*•*(,r*» t, i p« b,*̂  fn*:f "ow^**s ^-er .f.ii.^r jue *"3
jr.r» *i -ir »• i tpr i 5 i;*»ral. *J*i ''̂n he« <"oren*at a» :-j»fi*n-

r: • »r * -4 .«• r,»" » r - t . - ï t e-r. ¡'piefpla? i, a voltes, no •'un'.'i,-
i<*ix---r aft i«s le * " -»-^or. Les t-.̂ m irdenades segons ì'evo-
»'j%/i 1«! ^ reball i ni no e «»*•«« d'»cord mi»b }a nu^era<~ió ori-
girai ho leciari"*", s««pre per6, fent constar la nuneracio
o anotar i-5 originai , explican» «I perqué no comparti* aquell
criteri.

II A It» la part dei gravat, la «èva
factura, 1«« de »orient, «1 treball de l«» tntall««,
«i tipus 4« traç... «» fa un del tent



que floss« l'estampa del qi-al, a vegades, «i reproduïm «Igt«
fragment per «favorir 1« descripció 1 demostrar Í« compenetra-
ció entre la imatge gravada i la paraula ««erit«.

També «n hi figuren algun«» d*i qli**tlo-
nan qu» *« va enviar «1« collaborators per tal é« com
i quan ««'Is fiu la proposta de participar «n Les Edición« o
bé i« relació qu* tMiir entre «lis, ti» escriptors «ab
ela gravador».

En l'Mtudi d« i«* prové» addicionals ei t«« on rau Í« diferèn-
cia entre una i l'altra, o bé on «• troben 1«» renarquea,
si n'hi h«, $««pre «otre prsv« i prov» hi h» increment d*en-
tail*» encarà que sigui a i«» r««n«rqu«»» v«-

no ho p«rqu4 «» faria ínacababl«. Tanmateix, 11
ei catalogue» un «stat diferent» é» s«gar qu« hi trobat
divergències 1'anterior.

die« 1« prova està bis«il*d* vol«» »
ja no hi h« remarquée. D« no s*r així di*«: bisellad«
1«s remarques.

Si 1» prova no tallada, refer;«
porta les remarques, des»pmr«iM«rmn quan es facin ei«
oisells.
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rodona ¡ á. V. r.

La borila KP«» nit Q«ni ***» «« nit de

ml deh ahm; $«* tmb noi« §l cirrer

p« a tu l jo» I» dent« li
d cor atp«, Petdre'ns pel boíc cirboner,'

?CS 12 II

esta representación literaria son muy la «Danza
de la Muerte » por su de que
por el valor intrínseca,- Villena es un precursor yna

Es raro, sí, y & el del
alfabeto, tan corto y y con

y (fue ésta sea, la ^ue é
del ÏMayor será é

tivo se una la se mm G m lo
S08 Io



miatm .» P. r.

SI b época et Oria* V «ta« <
«,

en» de arro» T por d hvnunnmo «tropeo, ***' *'S'° x V|". J ^urx^u« su inveito IM
b generación »ifuientf iba * ter de r«po«> en el gra i resonancia,
j reconcentramiento 4« hombro de letra« y no *c If hi concedido tanta importan-

eos il

Los primitivos habían dado k máxima vida poética a los
temas de última Media, en la ideología y k
forma del Renacimiento. La alegría del vivir triunfando de

. G.r.

Pocos escritores que no KM to grandes En ci que estropean li frati de

disíeoí de ta Edad de Q» km mettòèo (os vergeles f el de Its gtajülu, o
mii ferw«« 9» muditi veces cotueaiencai de It ei-

.» f. r.

ell unique, il le là ou il eâ ;
la gravure le à » et en l'ima-
ge, la le la la
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G.I (1)

, pet ¡mam Hi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC

i JOAQUIM StWYER. -^toimítef» aiguafort i punti seca. Co-
mcncat per Josep M.* de Sagarra.

2. FRANCESC DOMWGO.-£$ietóiforff liguifort í ruleta. Co-
mentat per A. Oriol i Anguera.

3. JOSEP GRANYHl-Df fe aiguafort. Comentit per
Pere Quirt

4. EMLI BOSCH ROGER. -£« ï punti seca.
Comentit per Joan Alavedra.

5. PAU ROIG. — £i ¿"WwW, ilpiafort. Comentat per
Josep Pla.

6. JAUME PLA — Mi» punti seca i biirf. Comentit per Join
Teixidor.

7. JOSH* OBIOLS. — Jam feet. Comentat jxr
J. V. Foix.

8. FRANCESC SERRA. — i seca. Comentat
per Tomis Garcés.

9. IGNASI MUNDÓ. -^TÄ» i punta seca. Comentat
per Josep M." Lopez-Ree,

ÍO. JOSB1 AMAT. — Pkçê M Palm, per
Màrius Ci freda.



it JOSEP MOMPOU.-Janrrí/e^mtof, punta seca. Comentat per
Francesc Pujok

12. OLGA SACHAROPf.—Jftwi I Jfl, punta seca. Comentat per
Clementina Arderiu.

I i. E-C RICAOT.—Vmmßaem, bort Comentat per Marià Manent.
14. PERE PILMA. — aiguafort Comentat per Sebastià Sán-

chez Juan.
15. JOSH* M.«MALLOL SUATO,—Spunta seca. Comentat per

Rossend Ulto,
16. JOSH» HURTUNA. — Pamìjt, aiguafort ï algui-tinti. Comen-

tat per Joan Santamaría.
17. PiANCSSC D'A, CALI, - ùném i msttaat, iig«tfoitr punta

seci i ruleti. Comentat per Carie Riba,
18. OLiGUER JUNYENT, — aiguafort Comentat per

Carles Soldevila.
19. CARME SERRA.—üitow» aiguafort DE GRAVAT

DE LA ROSA VERA. Comentat per Jordi Cote i Moner,
20. RAMON DE CAPMANY. - £mmtmtí, aiguafort. Comentat per

Josep M.1 Boix i Selva.
21. ISMAEL BALANYJt— á'istm, vernís tou. Comentat per

Lluís Carandelt -
22. RAFAEL BENET, — £e punta seca. Comentat per Jordi

Benet.
23. RAFAEL BATALLER. — Pmt «érr el Sem, a la goma.

Comentat per Josep M," Garrot,
24. ANTONI OLLÉ HNH-L.~rbrf à TerMte, ï punta

seca. Comentat per Octavi Saltor.
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COL·LECCIÓ DE
DE Là V E R A

MATEIOTTAT
ÂIGUÂFQM ! HINTA SECA

JOSiP M.* Dl SAGARRA

i
d« de pl«c« que i« 01

{punt 6.1, 1)



C.3

G.3.l

1. Portadel la.

2. Portaci* m dyes tintes (negr« I ocre-verdes)

un tipus de lletra i diferents tal es
«ostra a la fotocòpia del punt G.

3. Justificació del tiratge.

4. Pròleg a cura de Jaume PI« vinyeta m I'aiguafort t

a 1'aigutttnta del mateix autor.

8. Vocabulari tècnic de gravat.

6. Vlnt-i-quatrc plecs vtnt-i-quatre gravats d'artis-

tes i tècniques diferents, il·lustrats per vint-1-quatre

textos de diversos escriptors plec de:

6.1 Portada & tintes (negre i ocre-ver-

dos) compaginada un tipus de lletra

i diferents tal es en

la fotocòpia de la pàgina anterior.

6.2 Un text » la contraportada.

6.3 Un gravat a la plana d'enfront.

7. Taula.

8. Colofó.

5.3,2

Edició d'un total de 58 exeaplars distribuïts segueix;

Jf



D'aquesta se'n fa una « Si exem-
plars, tot les Hs
numerats a ml i per llurs autors i

Li de k tirada és k següent:

Un EXEMPLAR ÚNIC que conté els db
l'artista, el del comen tari, les proves d'estat

i una provi de li pknxa inutilitzada.

10 exemplars, numerate de II i XI» que contenen diverses
proves d'estat i uní provi de k pknxi destruïda.

39 exemplars, numerats de 12 i 30.

8 DE COL-LABORADO!» mircits A i H.

G. 3 . 3

Tal indica la justificació del tiratge, es-

a llapis» a l'a.t.d.

Eïs textos autògraf ,
tinta. firmes es mostren al punt ¥11 de gravat.

G. 3. 4

La part tipogràfica fou de la S,A.D.à.G. va
pondre el pròleg l 1,3,4,6 i 11

la lletra A.W.r. de 16; dels gravats 2,5 i 16
el 12 i la el 14.



G.3.5

Les planxes són d« cour«, llevat 1« del gravat 18 que en

d« 1 lauto. Foren pollde» l niqueladas en «Is talleri ador.

N'hi h* un total de vint-1-cinc: una qu* encapçala el prò-

leg, gravada a 1'Aiguafort l a 1'»aguatinta, i vint-i-qua-

tre treballades en diferents tècniques 1 glossades per

sengles textos. Les planxes dels gravata 1,5,9,14,18 1 20

es troben al taller de JAUME CÖSCÖLLA 1 la resta són a 1«

Secció de Gravats d«l Museu d'Art Modern de Barcelona on,

consta en els registres del Museu, van entrar-hi el

novembre del 1952 llevat de la 2,13,19,23 i 24 que ho fe-

ren l'agost del 19S3 (31. La planxa de la vinyeta del prò-

leg no l'hem trobada; la resta porten una en ser.yal

de cancel·lació.

G.3.6

És la primera col·lecció de LA ROSA VERA 1 va sortir en

des de l'any fins al (Volum I: 1949-1950,

Volum II: 1951-1952). volt« d* for-

per fascicles s'entregaven aproximadament

mes.

Tots gravats foren per PLA.

A vint-i-dues de les hi apareix la figura humana,

cinc dels grtvats tenen el format apaïsat.

Nou dels textos glossen ela vint-1-quatr* gravat» van

encapçalats per un t'tol.
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FîfXA ESPECIFICA

E.I

ÚNIC 1/58 qy« conté «la dibuixo« origi-
nala de l'artista« el »anuscrlt dal comentari»

proves d'estat i prova d* 1« plmnrna inutilitzada (4).

E.2

C5Î

E.3

Pertany a la Secció de écl d'Art de

Barcelona.

E.4

Feu adquirit per a LES DE Là VE-

RA. El primer d'aquest es el 25 de se-

d« i ei ti 20 de d* 1951 (6).

E.5

Tom 1: E.5.C: 348 x 25? To« j; E.S.C: 350 n 255

E.5.F: 340 x 250 E,5,F: 340 K 250

M



I.«

(7)

E.7

177 i 11 us t ración» en total dividides ert i distri-

buïdes segueix:

Toa l : 13 gravats estanpats en tretze plecs Cl al pròleg i

els altres comentats p«r textos i numerats

d'l A 12).

48 proves d'estat.

10 proves en estat definitiu.

11 de la planxa inutilitzada í8).

15 dibuixos.

Toa 2: 12 gravats en plecs ilurs ço-

íientaris i de 13 a 24.

39 proves d'estat.

4 proves en estat definitiu.

12 proves de la planx» Inutilitzada.

13 dibuixos.

A d'aquestes il·lustracions» l 'exemplar té sèrie
d'autògrafs dels ( 9 ) repartits entre

toms: Toa 1: Í 2 autògrafs i 2 ; 9 (10) .

E.8
Paper de fil Biblos de 1» Guarro» 1 1« fi-

ligrana G. en els fulls dels plec» definitiu», al» altres

fulls de le» proves addicional», e» farà constar la fili-

grana en el seu moment, si n*hi h».
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1,9

Els fulls estxn disposats «n rama i «n d« plecs

»ignatyra» llevat dais de Its prové« »adicionáis que
tallats i» « volt*»« enganxats «n altre paper.

fot cl conjunt ««ta guardat «n estoigs d« i« »«tel««
Col·lecció: «1 priner reculi «Is i prove» del

i l «1 «1» del 2 (Els plec» «tefinitius

emmarcats per tal d*exposar-loa).(11)

Totes Ica conformen els vlnt-i-quatre plecs

estan "1/58", « l'a.I.e., a llapis,

la resta 4* proves es fa constar ert cas.

DE LES

I. fOM 1

VINYETA DEL

I: PLA

III: fragment de la taula d'un taller d« gravador on hi
veleta un pot eines de treball» ampóllete»
de vidre, punt«» d'acer» un« lyp* de peu, «ï tub
de tinta, dos burina luna planxa lei inicials "J.
P." m l'a.i.d., les quals en» «ostren que e» tracta
del taller de JA«! PLA autor <te 1« vinyeta. El ta-
ller correspon al del carrer Juli Verne, on JAUME PLA
treballava e» va fer aqyetta Col·lecció.

li



cría que per part d'aquells
que del fet es

fes un estudi a de les que l'absència total
de gravadors entre eis tont con-
temporanis. En efecte» sí el cas de Xavier
~ excepció valuó»» capaç elk de fer-nos í perdonar
la de tradícié-no cap més
del qualificatiu de gravador. ha
cultivat el gravat -pensem en Vila- Arrufat, Colom, Junceda-
però d'una manera tan tan de
cara a un mercat que dir» a de
obres -altrament valuoses -que segura«



A 1*taquen* dal« vinyeta hi h* gravada 1« llttr« ««S**
que constitueix la capital del pròleg encapçalant Im
paraula "Seria..."

IV; aiguafort i aiguatinta a 1« goma.

V; tirat a planxa perduda.
VII: "J.P.'*» al ««tall, a l'a.i.d. d* la planxa qy« hi ha

al gravat.
IX: La caplletra és un ric desproporcionad», en «1 sentit

peta 1« part superior la inferior»! això
dificulta 1« lectura à lletra. Tannateix
JâUWE PLA diu 11 interessavi» cercar font«
eowposltlv« no lletra fet».

L'alguatlnta, és a la pr*c i sanent
a la lletra.

1

I: amb d« M» DE

II: Ha tern 1 1 at.

11 í ï una mare entre le» un nen
rva dempeus.

IV: aiguafort i seca.
V; pi: ?50 x 173 . ps: 247 x 170.

VI: coure niquelat i envernissat de cancel-

lacio ou« creya tota la planxa.

vii

IX: l'aiguafort té »oi« cre«ada 1 ha »ervit per di-

buixar el perfil ûm le» flgurts; la reata està feta
amb la punta seca, a d 'entalles curtes l paral-

leles que , a vol tea f e» crtu«n p«r ionar lloc a lea
traae» i configurar 1*» del co». Seta la firn«



i €«
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del gravador, «»crit «uto llapis diu: 1-49. Això cor-
rt»pon ml i 1 * any en es va eatampar
gravat. 11 text qy« 1» Illustra port« p«r títol Els

1 és un quartet que 1-3» 2-4 t
diu «ixi ï

/-

C*. i,i» —-h
«

*

del del d«
« d* M» DE i que de

¿«1 H.A.M.

2

I: aab d 'A. I
11".
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Ili: una dona i tres nens asseguts de perfil airen cap a
una aateixa direcció. La dona té un nadó a la falda.

IV: aiguafort i ruleta.
V: pi: 285 x 175 , ps: 252 x 1̂ 3.
VI: coure niquelat i envernissat, l'aspa de cancella-

rle de cap a cap de la planxa.

\f f r j^^f *' <tr t ****»%• tia ^^%^ ^^w^ v * ^^^vii : ™"^

IX: 1'aiguafort m servit a per »arcar la foni«
i els perfi ls del seus "espectadors" una sola
crenada, »entre que 1» ruleta H ha les ou-
tres tant en els caps en el fons. Sota la firma,
escrit també tinta, hi ha la data: 11-49. El tent

el glossa f» plena referència ml gravat al·ludint
constantment al autor.Vegeu-ne un fragnent;

L'^tutíntica tintfcmia tn ta composició Je
a cftap un ritmt zcnftrcix

la imitat a » a
if» I'tttrttetufa. Cl vtritablt de

¿M«r »t d'arríBar a la canpitisio i tot
fiï« »to »10 rat-

lla afectar la "ttwítat* (finalitat) d«l
.

Aquesta és l 'única vegada I parti-
cipava en LA VIRA. en canvi,

mateix any fari» els gravats pel. l l ibre Àfrica

negra ja comentat en aquesta tesi. FRANCESC
va aprendre de gravar aab

Aquest volia ensenyar-li les tècniepe» pictòri-
ques »r» l'alguatinta i le» resines, però tot ai-
xò quedava ben lluny de l'estil lineal característic
de que»co« a gravador,fou un artista fracas-
sat m causa d'un mal mestre. La tècnica el dominava.
Mai no podi« expresar-»e i deixar fer a la seva «à
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perquè podia Im tècnic« que ell mateix. Segone
JAUME PLA, aquest gravat 4« LA VERA é« un del»

millor» d« perquè s'ajusta «oït »é«
« 1» seva manera de treballar 1 é» fidel al
tstll artistic. ftesaltres recolzen aquesta opinió I
crelet» que, comparat ela gravats d'Africa nejara,

els »upera escreix.

3

I: a»b cofientari de
II: De les bèsties.
IÎI: quatre bèsties en posició erecta: un lleó i zebra

llurs cries.
IV: aiguafort.
V: pi: 251 x 178 , ps: 249 x 173.

VI: coure nlquelat i envernissat» l'aspa de cancel·la-

ció tota la planxa.

VII:

IX: L'aiguafort un gran treball de acon-
seguides a «l'anar descobrint el vernís 1
tent la plañía « de tal

ho demostrsn prové« d'estat d'aquest
Exemplar Únic 1 veure» endavant. Els negres i
els grisos sorgeix.-n tant per superposició
d'entalles 'procés de treball característic d« JOSEP
GRANYIR) per les diferent» menjades d'àcid. Sota
la firma del grmvador, i taab* en llapis, trobem la
dat«: 111-49, El au* QUART escrigué «n
aquesta prlaer» col·laboraclé GRAHYIR «a titula
Profecia. Es tract« d'un quartet on rimen els verso«



parell« i «!• l«p«r«lla, tot al·ludint al»
l'artista h« grmvÄt «n la

L 'kernt ja dtwnt per ! **rw* *« î,i t
penaixem !<i jungle if *,j vnJr'i fi»1,- »uri»,
t -in* t' hora»: *•!« í i'*-» J*; ," «V/* f j? ; i «^»ra

" "

de

,„.-.,-,-.» -jA

; i * ~'' * i , i* "ï,
Barcelona gent que hi
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ZV: aiguafort i punta seca.
V: pi*, (12) » p»; 180 »
VI: cour* »cer»t» l'aspa d«

a de la planxa.
VII: ,

IX: les entalles d*1 gravat paral·leles,

alhor» lliures» simetria rigurosa l
creuant-se v«g»d«s. els traços en

1 de a baix. D« n'hi ha molt
algunes d* l'esquerra del l

en algun dels arbres)» allò realment predo-

mina és l'aiguafort. molt

als fongs. El text de s'Inicia àrab

el f*el gravador i la fent re-
ferència a l'estampa úe

Bosc h-Roger és, en la pintura catalana, el movi-
ment I la seva Rambla ens dóna el pas de dansa
d'uns troncs que s'inclinen, obren els braços i bar-
regen la tofo de llurs cabelleres amb un esbojarra-
ment de piuladissa d'ocells. La gent seu» s'encanta
o camina per aquest envelat dels dintre una
llum que sabem verdosa, tocada a per la mel
del soi que la il·lumina i entebiona com en un
Renoir. Mirant les figures, diríem que les nimfes
de la fon teta de bronze han deixat llur d'ex-
hibició emperesida i manen, rítmiques Vic-
tòries, empeses per k marinada» Barcelona amunt.

*• A



Aquest éa l'unie escrit qu* féu pur LA

5

I: PAU ano comentari de PLA.
11 : Lg._ chetBin d * .
Ill: paisatg« rural de un al mig on hi

ha quatre persone«: 1 nens. Un parell

d'arbres a 1 carai. A l'esquerra,
de -un "sanolr**- i, a la dreta, en treu

el altra.



IV: aiguafort.

V; pi ï 154 i 220 » ps: 150 x 220.

VI: cour« acerat i envernissat.

VII

IX: l'aiguafort té »é» d'un« creuada a l'àcid 1 el trav

és lliure i aviat curt» »oït ric d« gr*fis»«s 1

cap entalla gratuït», à 1«» tones fcuques

talles i contratalles ajuden a donar consistència

a .1« tinta acumulant-la «n «1» solca i creant així

els negres Intensos. El gravat s'ha netejat

"retroussé", perquè si es deixav» net les línies

senhlavtn talment filferros, »entre que així, àrab*-

de punta s«c« vel lutada, tot el gra-

vat es calila I molt R«»brandtlà. Per

de LA VERA, PAU ROIG Ja era solt

(setanta anys) i tenia on desprèndl«cnt de reti-

na que li Impedia fer qualsevol feina minuciosa d'a-

tipus. Per això, JAUME PLA, coneixia la

de PAU ROIG « gravador, seleccionà un

pareli dels gravats i «Is aprofità.aab gran en-

cert »per A incloure'ls en mquest« col·lecció. És

per fet c|ue ni a l'exemplar del M.A.N. ni en cap

altre no hi ha ni unm prova d'estat. Per solventar

aquesta JAUME PLA v« estampar els gravats

diferents tipus 1 fornata d« paper a fi de po-

der c-ferí r prove« per 1» suite 1 »ostr»r dife-

rents possibilitats 1 versions del suport. El text

v« escriure JOSEP PLA per il·lustrar aquest gravat

de PAO ROIG és una descripció escrita fil per

rand« d'allò vele« m la planxa»afegint-hi colors»

sorolls í olors que» »algrat no veié« ni aenti«, ens



tit f» i intuir lu
fin« al ela plenament nostres« II

text cerr«»pon a l*»utègr«£ inclou a-

'«••«•̂fc «4
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i

I: PLâ «Ab d*
II: Nu.

Ill: noi« nua, en yna cadi r« t recolza un braç

en el respatller i l'altre « la d'un llit. al
hi port» cinta.

IV: punta i turi.

V: pi: 260 x 181 » ps: 259 x t??.

VI: niquelat i envernissat, de cancel·la-

ció de a metall.

VII:

í X: les entalles del paralleles i a

voltes es creuen configuren «?is

diferents 1 d* l'estampa, la fir-

"••5 del hi ha la dita escrita en llapis: 49.

El dt és un de

lliures parlen de la quieta i del cos in-

quiet de la del gravat, l'autògraf

de l'autor inclòs en «««piar:



7

I: amb d* J,Y.FOU,
II: mlto1diig «

III: pareli* mitològica. Ell döble l

ella porta tija.



IV:
V:
VI:

IX:

punta seca.

pii 216 m 167 » p»; 214 « 159.

cour« niquelat t «nvarnlusat, «1 d* can-
cel·lació d« » é* 1« planxa.

VII:

cl de la, es si«! lar al

endavant, al 11» el M tol Àn-

. Unia irregular i envolta

figures. i contratalles paralleles»formant
o no trames, els cl i la valoració tonal.

El text -le FOIX és un quin-

tets que 1-3-4 i 2-5.

8

deI:

II:

III: tcrs d'una noia recolzada d'una

taula. trena li envolta el cabell,

IV: aiguafort l seca.

¥: pi: 181 x 249 , ps: 175 jc

VI: nlquelat t envernissat» l'aspa de cancel·la-
ció tot« 1» pianx«.

VII:

SJ



IX: tot 1 hi ti» Algun d« seca, el real-

«en t predomina «n »quest gravat è» l'aiguafort, un

gravat d« factura on Ita linio» s'han traçat un

xic tal de la font«. L*aiguafort

té d'un« d'àcid» «1 creua« - nt de les

entalle» « crear cl to desitjat. El co-

mentari d« fet en form ie poema i

es titula Beli a . El confiare;, -los quartets

on rifiwn par«lls 1 en ell «s fi referència

a específics de la figura iel gravat.

t'afeixugo.
la d'or,

t «t

i *l M«

la
¿a lluns, a eau J*ffr*llat «t i»i
t «t



9

I: anb comentari dt M»
II: Figura.

Ill: noia descalça, en un siile etapa 1 1 at »re-
colza ti sobr« la «à dreta.

IV: aiguafort 1 punt« seca.

V: pi: 240 x 180 , ps: 235 x 172.
VI: coure nlquelat 1 -nverniasat, l'aspa de .-.in:*»! la-

cio de a de la planxa.

VII:

'» » *«"**.
» •> *•',• V ••- <AA.-v »:•̂ •̂ Vfv •
"-<̂ ^>^*>SíN--sSsSr**-



IX: é« un gravat te lini* lliure i decidida on la figura
apareix tota resseguida per una ratlla gruixuda 1
forta feta amb l'ajut de dues o tres ile fine«. Hi ha
molte« talle* i contrat«!les qu« es creuen formant
una sèrie de trames, també de gran llibertat, pere
un xic gratuïtes. Sota la signatura del gravador hi
ha la data en llapis: 49, no coneixia
JAUME PLA abans die col·laborar m LA VERA. Fou

VÍCTOR MÍ D'IMBERÍ qui li el v« presentar. dos,

director i promotor, anaren a casa seva per fer-li

la proposta de gravar per 1« Col·lecció. havia

gravat molt poc i ho féu a l'Escola del Treball,

JOSEP HURTUNÂ i SIMÓ entre altres. no

conèixer bé -allò que es diu domini i profunditat-

cap tècnica de gravat; la adient li és la lito-

grafia, la qual ha anat practicant BUSOM.

de participar en LA ROSA VERA, h« seguit gravant es-

poràdicament fent un àlbum de 12 aiguaforts, editats

per en BARBERÀ amb presentació de FRANCESC

Ell mateix va escollir M« per il·lus-

trar cl gravat, i considerà escriptor

era potasi1 masta tltvaï peí* a un gravat tan mediscrt.

El text, que és un lliure, fa referència a la

idea abstracta de '¿a 1 la tranquil i tat reflecti-

des en la figura i gairebé en èxtasi gra-

vat de

GRAVAT 10

I: JOSEP AMAf amb comentari de
II: Plaga del Palau.
III: paisatge urbà de la Plaça o Pla del Palau. En primer

ter*e, a la dreta, »'alça l'edifici delí Porxo» tí'En

f«



IV;

V:

XIfré, on hi h« «1 restaurant "Set Portes". Al fons,

el Gov«rn Civil,

aiguat!«*» « Im, i d* ruleta (13)

pi: 251 x US » p»; 245 x



VI: court nlquelat 1 tnv«rnis«at» la de cancel-
lacio de cap a cap â«l metall.

VII:

IX: un» cremada, forta d'àcid configura les línies
ressegueixen totes le»» «structures arquitectòniques o
les deia arbret i els cotxe», de for-

pàtina i à entendre el c Una plujós
del granat. L'aiguafort i 1» ruleta, en
poca quantitat, hi presents per Intensifi-
car els negres « les finestres 1 als balcons.Cal dir»
però» que aiguafort gairebé no es veu perquè
el tapa 1'aiguatlnta. s'entén la seva presència
en el servis de pel dibuix. JAUME PLA
i JOSEP AMAT es van conèixer a de la pintora

OLGA SACHAiQFF» veïn» del öarri de Gervast,
al carrer de Manacor. JOSEP AMAf vivia en aquella è-

al carrer Juli Verne, a Gervasl» i
allà fou on JAUME PLA li va proposar de gravar per
a Lei, Edicions;

i

Alxi doncs, acceptà l'oferta. Aquest del Pla del
Palau li era familiar a JOSEP AMAT. La fei-
na de professor úe dibuix i uè pintura a 1'Escola de
Llotja» on ara hi ha l'edifici d* la Borsa, li perse-
te interpretar-lo dea de diverso» punt» é« «ira. Un
cop fet el dibuix i al »«tail, JAUME PLA s'en-
carregà de tota la "cuina" «J« la planxa. JOSEP AMAT



rw a*aMga p»» d« dir que ell no en sabia ni en s«p
d« gravar. E» limitava « seguir «1» consells del aey
««•tre i prou. d* la col·laboració a Là

no ha grmvat gena. Tan
sola 1« litografia ha eatat un* de le» tècnlqyes a 1»
quäl a'hl ha dedicat un xic «és. El text l cöitentari

de m qui el artista va escollir,
fa referència edificis que e» veuen en el gravat
1 al plujós 1 els re-

flexos d« l'aigu« al carrer:

tfieu. «. í*. tÀujtaJ-. ÇïtJi U¿ 04«¿>«¿-

JL U

-A
U*

j¿. ur¿»*tK, 4tA**-*- tj* fù>

J>3^X¿/*¿ Jb~ «.teJ^*^-, <- f*'**««""îj^^X^ r~~ ~f^ pÁMu +u+w**«J-

ji ̂  -¿r^f
u^Jï£^^^~>,

P^&Stâ&P' ^taM~ c£ ift4X^e^C^ ai**' ^j^ ./ /* le ̂

I

ut l'autògraf d«l del gravat é» m
de i qu« forn« part d« del M.A.M.

5f

. «•-



Amb »quest t*xt 1 cloïa al-

hora 1« participació en LA VEÍA.

11

I: amb de

II: Tallar _de pintor.

Ili: la i el cap,

pintor el cavallet la

leta a Al hi ha or, en un

tanouret.

«•-.A



VII

i'tttoaié 4g modtl, im air f&
ti flMtM fertimy. ft d'itl0miét
diu am et nostre L'un
amb »t pimêll i l'altri äße ti í é»
f«* êi el pintor eilt

l'ime« át ta forma, tt
dil» prêtent«, mirant «t« f

ka «l d« l'anima.

Aquest és el coitentari d« la
punt« «eca de 1 l 'únic -ja? féu a LA
VERA.

IV: punta seca.
V: pi: 233 x 180 , ps: 230 m 177,

VI: coure niquelat 1 envernissat, < • • ,- » »"pa que inuti-
litza 1« planxa d'extrem « *x''"- i ,

r9

IX: és punta característica les

rebaves ocasiona. El és molt lliure i tremo-
lós alhora. d* és pròpia

de tal veient *n tota la col-
labo rac Ió «lins LA YERA. És de gravar,

altrament, »oït adient a la d« dibuixar»
ho l'estudi féu p«r

Els gravats d* a

d'ull, fets depress* i corrent«, pensar-s'hi.
Ien lluny d'això é« el »eu treball. Tal ço« veyr*«

en les diferents provea d'estat, en 1«» múltiples
proves d'estat, el procés é» lent i «laborat,

cada ratlla t cada *ovl««nt «inuciosltat í refle-



-o
J

x

Primera punta sect de WOMPöU, • tail i« pren*, é« f«r
«i gravat titulat T«l1er d»gintor p«r d*

COHTEMPORAHÎS (ps: 194 K 55» pp: 33S * 24?)



xiö, gravant cada prova pa« a pas, sempre tenint «n

compte l'estat precedent. Fin« 1 tot, abans de fer
aquesta punta seca. la primera d« la seva vida, v*

voler provar l'eina «n u« tro» d« planxa t sentir què
passava allà ml damunt, «n aquella superficie llisa

1 lluenta. El resultat fou un gravat a la punt« §«CA
«oït fresc 1 int«r«s»an* i del «n té
prova JAUME PLà 1 el propi autor* (vtgi's pg,anterior),
A l'exemplar JAUNE PLA té d'aqueat» Col·lecció

hi ha prov*» mateix Eljta|Jjf
dg pintor, perd foren rebutjades t curiós»-

a l'aiguafort. De fet,
les sequ«8t creien cl mateix MOM-
POU deuria veure ïa diferència d« qualitat a
frescor i 4« 1« enfront d*
l'aiguafort, i decidí de renunciar a tècnica

en ei no l i er» «dient.

12

I: amb comentari d«
II : i f i l l .

I I I : guaita i en un nadó.
IV: aiguafort i (15).
V: p i : 230 K 171 , ps: 230 x
VI: cour« nlquelat t envernissat, vàries

cancel·len tota la planxa.

vil: IPHkfVawftxt^·w~7/N

IX: el traç del gravat éa «oït dolç i suau, p«r se-
guir l'amorosi tat del ten*. 1 la dolçor de I« «Irada
d* 1« vers «1 f i l l . El cabell ondulat d'ella



eatà fet mitjançant I« «odul»cl6 d« entalles.
El text porta p«r tí toi Pago.infant lé»»«
d* tretze veraoi ri«*n 1-3-5» 2-4-6, 7-^-11 l 8-
10-13. En eli al qu«

1» en veur« i tocar el ny fi-
llet.
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