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Pé &mâ Jé MM*— fYfticf per Joan de Ht.

i GRANYER.-Çoifr, i
de Salvador Espriu.

2. D'A. GALl-fttW. i Co-
de J. V. Foix,

3. - i de
i Camarasa.

4. SAIA.- ton i Comen-
tiri de Susagna

5. JAUME PLA.— Mmj, sect. Comen ari de i
Olivé.

6. JOSEP AMáT.— J**y, Comentan de Cniel.

7. sect. de J.

8. M.* PUM.- seca. de M."
Espinas.

9. seca. de Cm-
les Riba.

10. JOAN SERRA. - punta sect. Comentari de
Cortó.

u. WAIT! - de
Canytnieres.

12. J. COLOM. - DcsratVf. tìgttitintt, Comentari de
Pet«
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6.3

G.3.Í

1. Port»«!» a du«» tintes (negre i sien«), coupaglnad«
un tip«» d« lletra i diferents eotaoe t») es

nostra a 1« fotocòpia del punt C.
2. Portade11«,
1. Pròleg, a cura de Joan Vtnyoli gravat I caplletra

al burí I a l'aiguatint« de PI«.
4. Dotze pleca ?̂tze gravata d'artistes i tècniques

diferents Il·lustrats per dotz« textos de diversos es-
criptors. Cada plec consta de:

4.1 Portada a due» tintes (negre 1 slena),
compaginada un tipus de lletra l
diferents cosaos tal es nostra a la
fotocòpia de la pàgina anterior.

4.2 On text a la contraportada.
4.3 Un gravat a la plana d'enfront.

5. Nadala de l'any 1956 gravad» per Pia varíes
tècniquas (b'iri, aiguatir "a 1 negra). (2)

6. Taula.
7. Justificació del tiratge.

G.3.2

Is una edició d'un total de vuitanta-tre» exe«plar» re-
partita co» s'indica a la justificació del tiratge:
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ELS DE L'ANY m nia
fet ont tirada de 75 en paper Guarro de

I per
M lei i de li

manera següent:

Exemplar T/níc, I, que conté el origi-
nal del gravat, les proves d'estat, una prova de la
planxa inutilitzada, l'autògraf del comentari Í el coure.
Subscrit per la dels de Barcelona.

10 exemplars, numerats de D a XI, que contenen al-
guna prova d'estat i una prova de la planxa inutilitzada.

64 exemplars, numerats db 12 a 75.
Ultra aquests, s'han tirat vuit exemplars, marcats A

a H, no v »nais, destinats als col·laboradors, f 3 )

G.3.3

El,- exemplars estan signats a tinta JOaN VÎNYOLI al
final del pròleg;

To*.es les 1« del

gravador a llapis, m l'a.i.d. 1 els textos»
signats per llurs * tint«. es
mostren al Y1I de gravat» pri»*r 1« gr«v«-

I en segon lloc la co«*nt»ri»t*.
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G,3.4

La tipògrafta ««ta realitzada 1 composta al» obradora Um

la S.A,D.A.f*. El pròleg es va compaginar amb la lletra

P.r. de co« IS. Il» texto«, tret del qy« glosa* «I Gra-

vat 1 qye «ita fet auto P.r de 14» estan

l'A.M.r. d« diferent co« 1 far«« constar en el

seu ,

G,3.5

Les planxes totes d« coure i formen un total de ca-

torze, encapçala el pròleg « tall de vinyeta,

dotze glossades per sengles textos t la Felicitació de

del 1986» obsequi p«r subscriptors (v.nota 2).

gravats es van tallers de PLA

la col·laboració de el té a la seva

custòdia totes les planxes d'mqyeata col·lecció» «xceptu-

la Nadala. Totes elles » la del pròleg, estan

destruïdes gravada en algun angle del se-

tali, i totes» llevat de la del pròleg» tenen unes

de 250 K 200. de la les do-

narem en el (v.nota 2).

G.3.6

És la tercera col·lecció de la aeri« de cinc que tenen

a protagonista 1 punt de referència öl número dotze:
ELS DE LA VEIA.

Cada gravat representa un dels dotze d« l'any i

totes le» e«ta«p«8 fan al·lusió a yna característica prò-

pia del mes:
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M êlê Rêiê
*: «î Cowaiwî i l«

Març: »l vent que bufa fort
Abril: ja arriba la primavera
Maig: tot oouwnga a florir
Jung: I«« feet es i le? revd I lt$
Juliol: t «uf» d'anca* a la, platja
Acoti: eoi i metf
Srtmbrt: fa
Oetubrm: df
Uromere! et í a t 'ki
Dtatnbn:

Totes Its estampe« tento el format vertical.

Llevat del Gravât 10 de JOAN SERÍA» a ht ha perso-

nes.

Tres textos porten ti tol i

E.I

N* 51 de i ' edic to de 64 d* 12 a 75.

E . 2
Vegi's «1 C.3.l, «l corr*»pon«fit » la Nadal»,

E.3
P«rt«ny ml dt la Biblioteca d* Catalunya.

SO«



1.4

Feu comprat i PLA 1 »any 1984 per li quantitat d«
1QÖ.ÖÖÖ li

1,5

E.5.C: 350 Jt 2SS

E.5.F: 340 x 250

E.6

3 plecs (portad«, portaceli» 1 pròleg) •*• 12 plecs

signatura (gravats i cotientaris) * 2 plecs (taula i jus-

tificació)

E.?

1 gravat caplletra al burí 1 a I1aiguatinta en-

capçalà el pròleg i 12 gravats de tècniques diferents

glossats per sengles textos.

E.8

Paper de fil Guarro» baro«» i la filigranes S.V.

i G. alternes.

E.9

cobertes llibre estan folrades paper de

guarda de ton» verdoso» clar». Al lio«, en un paper beix

imitant el pergamí, en taronja hi diu: VERA / ELS

DE L ANY / NCNLVI. Escrit amb llapis hi ha el nú-

mero "51*% qu* és el nuaero de 1*exemplar, i la signatu-

ra de la B.C.:Fol 096 Meso».
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ER PERIFRASI» COM EPC^pWra®»P^Wl^lROSA
I VERS AJUDANT-ME CA^AL SURFT, M'ENDltf

-¿- ^ SARÉ PEL CAM! HE PRES UN VIA-
rany estret i tortuós que porta sempre cap a llunyanies, tant» que de
vegades hom hi descobreix aurores de futur o vespres de passat. Ara» no
sé on de l'aire, no sé on del temp» cantí un rossinyol. És el primer
d'aquesta primavera? Però no escoltis» ah!» no el cant terrible í
solitari de l'ocell famós» sine la humil» dispersi» jove dels petits
pinsans» verdums, pardals i caderneres» que em recorden eli que

el meu amic poeta escrivia a k flor de l'edat:

/ les petites
s abocaven ah ulls
m una primavera de crits febles.

El màgic cant em guia ven um clara avinguda solitària. Tot hi és trans-
parent. Un aire í, de mar» toca les dels til·lers»

Vinyeta del p«r PLA.



fot «1 111 ore està coHocat din« d'un estoig de cartró,

obert només p«r un costat i que medeIx 310 x

Els fulls vénen ett forma de plecs i disposats «n rama.

Tot« «1« gravats dels plecs amb signatura porten la nu-

meració "Si/75" a I lupi», * 1* a. i.e.

A la contraportada generai hi h« «1 niñero de registre
(R.514.380) i una MC*% que vol dir qu« l'exemplar fou
adquirit per coapra.

A la eootraeocerta posterior torna a h«v«r-hl ei regis-

tre i la signatura.

la portada general porta el segeil de la B.C. es-
tampat al damunt.

DI LIS

VINYETA PEL

I: PLA.

Ill: a l'esqyerra hi ha la lletra mf** «pe forma la capi-
tal del mot "Per" I que inicia el pròleg. A la dre-
ta, »in rellotge de sol en forma d'ou 1 al capdamunt

l'astre rei aaib faccione de persona, De 1« boca
surt una ratlla que representa el metall que fa om-

bra marcant lea hores sobre el rellotge.
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IV: burl, aiguatint* i toe* de brunyidor, «n siena C4).
V; pli fS3 .1 lu» p«î ISO * WO
Vil! /M.* n" ftl miS dei lateral dret, escrit de

bfcix * dalt. i dintre Im pisada de la planxa.
Il; Im planxa està niquelada, però no està destruïda

perquè no é« un gravat pròpiament d« la col·lecció
sinó que for«« part del pròleg, a tall d« vinyeta.

£1 text «sta imprès dintre la pisada de la planxa
i port* per títol El d e l . En «11, JOâW
V1NYÖLI fa un recorregut p«r les diferents «itaci-

d* l'any evocant la natura i mostrant -d« «añe-
ra poètica- els canvis que «§d«ve«*n dia « dia en
«1 paisatge i aquestes nutación« influencien el

estat d'ànim.

l

I: »ab cönentari de
II : Gener.

Ill: «Is tres Reis d'Orient, Gaspar » M«leior i Baltasar,
dalt de llurs cavall», quatre al davant,
dempeus. Darrera, §is person*tges damunt de sengles
canells , vestidura« orient»!», al <*el, es-
trella una llarga cua*

IV: aiguafort i aiguatlnta.

¥11:

IX; el cour« està ni quel at i cancel·lat per 1'«.i.d.
S*aprecien algun«« d'àcid i molta riquesa
de tons. L'aiguafort està treballat talles cur-
tes i perfectament paral·leles em habitual «n el
quefer del nostre gravador. 11 text d'ESPRIU ens
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Gravat 2 d* D'A.GALÍ,



relata la historia d'un noi qu« retrata «1« Rels
d'Orient quan arriben 1 «1 retrat es, precisament,
«1 gravat ûm GRANYER. Il* quatre patges «on quatre
sotes pere

T aquMt* »i« étlé eamtll*?* -vaig prégmtar m
l& fi» P*i* ««parar-la. t}uí M pintmf -

t ¿sub caritat u »* rceoHKmacton« if*f«*ö~
p«r aionira&u* í« £u«t u«» fnaní« Imommt«*

confiât en IMO llenyiM f circa, intet'ïigüíte t
el

fot» els personatge« estan col·locats donct per fer
fotografia l amb aquest« v« cre*r ESPIïü

el seu text titulat Un poc dg culnm.A rj»nc ara j re
els trss d 'Orient .

2

I: D'A.GaLÍ mato d* J.V.FOIX.

II:
Ill: hi ha yn tonice obert, a Im part d* din», un noi

disfressat de soldat. Dibuixat ml co«, hi port« cl

calendari del d« ftbrtr del 195? i amb 1« «à

«asc»ra. A I» part de fora, hi h«

i capytx* un ciri

on s'hi llegeix "candelera"» »1 revés (per 1«

inversió gravat). i volen fulles dels

arbre». L* noia surà ptr l'aire i els

hi ha el t*2", significatiu del d*

febrer» de l'any.

IV: aiguafort i aiguatinta yn» d* burí i de

brunyidor (5).

V i l i

IX: la planxa cancel·lada per I1«,i.e. L'aiguatinta

Sit



presenta més d'ma menjada d ' àc id 1 «1

«•han tret blanca- 11 tant, «»crit tn
é» f« »1 carnaval i «ï da fa-
brar. qwÄtr« 4«
1-312-4-7(5-6. La «lu «lui;

Ai • d» db runa,
Caçar una per qui sé,
I esperar, franca, la Lluna
Per no pefdftfa èc
l amb la d'En Bany eta
Anar il ball m
I fer el pel Febrer. (cos i4)

jP.AVAT 3



Z: IBARZ amb comentari de 1 CAMARA-

SA.

II: Març.
III: a la part inferior del gravat hi lia un* casa amb

1« finestra oberta per on s'hi veu una noi» una.
gàbia i un ocell dintre i un test una planta,

la casa, un gallet amb «1» quatre punta car-
dinals. A la dreta, sota un pont, un pastoret
un xai toc« el flabiol. Per del pont, hi ha

noia i la torre d*yn far. La «ar «stà arrissada

i, al cel, quatre àngel» fan música. Un un car-
gol d* mar, l'altre amb ima troopeta i el» altres

bufant. L* lluna està en quart œ'nvant.
IV: aiguafort i aiguatinta a la (fi).

VII

IX: la niquelada i destruïda per l 'a.s.e.
Hi havia r««arqiiet a la dreta qu« es van ta-
llar de niquelar la planxa i es veu
perquè bisell «ostra «1 cour« a la vista.
Hi h« diferent« cre«ad«s de la qual li
confereix §ran riquesa de tona. L'estructura
de les cases tot*« igual«. El text està escrit

16 i é« yn poe«a de vuit versos lliures on
FOLCH 1 CáMAÍ4Sá en« parla del vent de «arç» però

l'esperança d« l'arribada del El
li fou proposat a l'escriptor i ell procurà

ref*r*nciar-lo en el seu acata arb aques-
tes paraules;

fi gran ntffuit ¿s Î 'any ens incendia
i ibocat* à l'ampit et í'esperança
virem «I tempt bo i ta roea.

Sti
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L'«8crlptor posse«i x un exeapìar d'aquest gravat

qy« rebé obsequi, però <3el qual no record» la

nuora rAC ió perqyè el té a Ginebra en aquests raonents.

GRAVAT 4

I: amb comentari de S'JSAGNA

II: Abril.

IIÎ: hi. ha noia recolzada en taula, ar̂ .b la mira-

da absent. la taula hi ha un g»rro a?r,fc flors,

tela i un bol.

IV: vernís tou, aiguatir.ta a la A'-^ í - • :s de ruleta

VII:

IX: As »r. írv/A* - - 1 * semblant -j e Tac*. arr.T.* al -lels

1 7T3E *."T : '"I* proper a la seva pir.*ur¡». La tèe-

n; rm lei vrr:ía *;j ajuda taaíhé a icnar aques'a si-

"•:li*j'i ; v»rsarM inca pictòrica, EÎ coure es »à nl-

quelat i destruït per l'a.i,e. Segons comentaris

de .JAUME COSCOLLA, va fer al menys

vínt-i-tants estats diferents -l'aquesta planxà.

Brunyia, tornava a gravar,, tornava a brunyir, ni

algun xic la ruleta, fcrunyía ie nou, i ai x!

s'hi passava hores i hores.

Aquest gravat estava dedicat a la senyora PLA i es-

ta** pendent de canviar-lo per un altre dedi-

catòria. Enguany ja és l'exemplar 51/75 í això vol

dir ja es va fer el canvi (de tota «tañer« Im

fstjBieració es veu esborrad» ja que al dessota s'hi

entrellegeix 41/75). analitzar aquesta col-

leccio, a la contracoberta posterior de l'exemplar
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hi havia mm escrita a llepi« per la mateixa
i.C. ti fat i« canviat- «1 gravat p»r
un 4*4ic*tòrift. L* da I*«*«iipi*r
CSI/?S} «flb i« llapis difarant al a* 1»

1«autor« dal text» havia
viat J« «1 gravat «n «1 d* ftr 1*«aerit. II

1« ço« »
r» p*r « La 1 cop ho va fer a*b un

lliura «i 14 i al·lu-
deix »1 gr«v»t:

•/

•* *» <f'/fU,Ct ti •M*
*"*• *v*

5/5
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s
I: JAUME PLA amb comentari te I

II: Maig.

Ill: veié« «1 tors d'una noia que tota la planxa.

Porta un barret i aguanta un «anat 4« flor« i her-

bes silvestres.

IV: punta »«ca«

VII:

I X î la està feta talles i contratalles
per * els i la incisió profun-
da en lloc» p*r aconseguir «1» negre» vellutata,
L« car» d* la noi« et característic« de PLA.
El niquelat i cancel·lat p«r I1«.s.d.

EI text és un 1llur« que pmrl» d« 1« prima-
vera, 1 d« nalg, «1

i el personifica;

¿Què voldries, tu, si de tota
ets tan ric, i eu torn ten vi estol d'onze mesos
et corona amb les flors d'una fai gelosia?

Digué el Maig, en sospirs: — i Ai, qui Juny pogués ésser,
dl que ti des db Fiu» à

El poema, que acaba aquestes «strofe«, es-

tà tIpografi«t amb «1 ço» 14.



Tot el Jard<
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t

1: AMAT amb comentari d«

II: Juny.
Ill: «n primer terme hi ha un jardí d'una torre, engala-

nat per la revetlla. S'hi veu una taula i una cadi-
ra al costat d'una glorieta. Z al fona» tres torre«

«é«; «n un« d'elle», inflen un globus p*r enl·lrar-

lo. al ctl ja n*M ha un que vol»,

IV: aiguafort.

VII:

IX: és un aiguafort de ben

diferenciad«« i fet yn grafisme lliure i vi-
brant. L£ plani* està cancel·lada per l'a.s.d, t fou
la qy« realitzi p«r m La VE-
RA escollint ell »ateix el i l'escriptor
1'havia d'illustrar. En GAZ1EL 1

escrigué un d« tre» estrofes. Les prime-
res tenen verso» i l'última en té vuit. Le» es-

trofes 1-3-5-612-4-7 » 1-412-5-613-7 i 1-2-4-

7(3-5-6-8. El tent fa referència a la Major,
« l'estiu, 1« «ú»ica» el Jartí engalanat» la gres-
ca... i està el 14,

7

I: a»t> cimentar i tfe
II: Juliol.
111; a la platja. En priser hi ha banyi««

te» i «ncara va vestida, un ten-
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dal. Al fons, naveguen velers.

IV: punt* wieA.

VII:

IX: el traç d« 1* punta seca é» superficial» tal

en «1» anterior» vist i let veyr««

de BENET, aquesta debilitat. Juntament 1* lini«

t reaula, 11 yn »ire vaporós i «obi 1 ca-

racterístic. Hl h» sèri« de talles horitzontals

degydes »l niquelmt d« l» plrnnrn«. RAFAEL

treball» les entalles juntes»

no deix* que 1'eina perol el contacte el metall

lloc a tot un seguit de fornes l l iyres i va-

riades. Hi ha un bisell per on es veu el coure 1

vol dir es tallar les un

niquelada I després es va fer el bisell . Alno s*a-

preei« en la diferència d'anpltria del de

1'esquerra (estmitp«) és els al-

tres. La «arca de destrucció és « l1».s.e.

«ab el seu text» tipògraf i «t surts cos 14,

i vida als personatge» «íe l '«sc*»na del

gravat. Relata tota histèria entorn «

« 1» platja:

arrí£oF€*i a ¡ *5*¿'íta á« l'enfan^ittat les
dttxoren ÄSW* ásmtmt ta terra fit ¿atmz**»3»»

à« f^ia, îa |»Ilota, la novtl'la £ 1̂ *
d* toi je Mirîa~£lii{0a. ',.,) Si katñtn o er*«
mlfi dt tnaipt qu» et movien iiciagtrantxt p«r la
petita badia., feia molt boni® a«fr la biavof del
«UP.
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GRAVAT 8

Z; M» amb comentari «i* M«

II: Agost.
111: lli ha tres barques «1 amb les veles arriades.

La passeja roba at bany. Passa un cotxe
pel carrer, al fon», e»««» finestre«.
D'elle» sobresurten tendala fr»nc««o».

IV: seca.

VII: 7%?m

IX: i* planxa per el tiratge
llarg um I» sec« 1 l'aapa d* deliracelo «a

» l'a.i.e. fer mari-
ners i »Imi ho visx. *n tl» gravata els

a LA VERA. entalles «t

creuen p*r els foscos.
El text «i* !• f« referència «I

é'Agoat» al i ala ten-

dala i
Sota h vel» m pot beurcf mcUngiosa-

excitacUment, d ron llunyà, Í pai-
satges i l'a ventura samarretes
de mariner. Les paraules també* ajuden: £a X»-
o»5Sf, Trop****, Bar ai Soíoí. í> B^m Im. ¡Oh
k meravella del fet & Unies netes i

altre pa que un amor, un
que ora finestres i cordes, i

llet res, cossos \ barques.

paraules lea v« escriure «1 gravat al

davant» havent-li «atat «1 §r«va<lor

per PLA. La 11«tra té «1 ço» 14.
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i
I: amb comentari de
II:
Ili: i« 1* vereiia. En priaer amb i« cove

pi« d* raïm. «nlli, d*altres que «1 cullen i

un carro on hi aboquen 1» fruit«. a

l'esquerr» surten fora «Se la planxa.

IV: punta seca.

VII:

IX: recorda el dfc
11 lures i L« diferència

visible «n 1
intensitat els ptrfils de les persones.

rigide» i corpòries. L* plànx*

per l*«.s.e. i totes Íes

puntes El text de
ar.b el coa 12 per la euttnsiô» es un

lì tur« titulat de_ que i

parmiles:

Entre U Verge i U Balança-Oh!
per retenir 1'cítiu to verema sìnlfem

Entre la Verge i la Balan ça-Oh!
l'estro ha At adéu i b verema calla.

10

I: 1Mb d«

li: Octubre.
Ili: és «i on hi h» do» conills per le»

de d«rr«rm l» en priser ter«», una colla de
bolets, de raïm, de



i
If;

IX: la p^H*a ~f-% es ~ : 1 * s i - I l a*" a la 3 *e va *"»r ;**•

11 - - ! > - - : . * L .- APT! . -TAS "/FABArC-FES " * • ' : : • :

; .n v* «r*»-' "^s «»" ' î avar* . r r^ ts!* , ^ v t < " r * " 4 l l · p i ? ~ ;r-

• f s í f a r a l l e ï f f s t a r a n t *'. f l f:sc';s I»s - - « • • • - r s -

• ^ l l e s ; les ft.ives ;u« : f* r* ix ¡a t ê t r a c a » I*» f*t
, 'wATí 3EHPA, *-^spr*s î* f?r a^utsîs f r a % ' a * s , va
t i r que m i l : -,-; *»ra ;*r ? I I i va rinunciar i 5*5-1 r
gravant. La p lanxa , per s*r una punta s * ~ a » *stà

i >s*.r-.; la p a r.



uè l'estaapa tstà fet« *»to un mitre llapis Im
signatura. 11 text que v» escriure
é« un poema de cpmtr« estrofes; tre» i un*
de dos versos 1-3J2-4 f«1»

printers le» mateixes i el darrer f*
rodolí. Es titula Mat inada ü*oc i està tipo-
graflat 14, Tot al·ludint al i «i

tesps tarier«!» el la caccr«. ¥t-

ger.-ne les dmrreres «

1'autògraf de l'autor qua es a

del N.A.M:

+¿ vtfeft^çA, m^ fc**M*%^t„ .
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Ili Novembre.
III! *n prt»*F t»rm« hi li» un* vinya i un» arbres a«b

una dona que recull branquillons. Al fon«, un hom«
amb un cavall, i terres de conreu.

IV: Aiguafort

VII:

IX: aquest em l'únic gra/at qu« realitzà
per m. LA ROSA VIRA. Soli« treballar trossets
de paper collocava del gravât a tali de
collage. Al dors del cour« hl h« un aiguafort ««b
gegants i tot de gent als balcons 1 al carrer

els veuen passar. Això no vol dir l'hagués fet
MARTÍ ¥I¥ES, sinó que erm planxa aprofitada.

La marca d« cancel·lació eatà a l'a.s.e. 1 es-
tà niquelada. L'aiguafort té «oït treball de traç
1 diferents cremades d*icid gran riquesa de
graflsnes, talle» i contratalle«. El text que
glossa aquest gravat és tin d« tres estrofes,
la primera d« dotze versos (1-3|2-4|5-7|6-8|9-11J10
-12), la segona d« vuit verso» (l-3|2*4|5-7|6-8)
i la tercera és un quartet (1-3J2-4). Fi refe-

rència directa a l'estampa 1 »1 de novembre 1
està el cos 14.

GRAVAT 12

I: MARIA J.COLON amb comentari dt Ko«»èn RIBOT.

II: Desembre»
III: tenim davant nostre un "pessebre": Sant Josep i 1*

Verg« Maria asseguda «1 Nen Jesús als braco«.

. »t A
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Al MU davant veiem mig cos ûm la mula. estre-

lles brillen «1 cel.

IV: aigu«tinta m la aiguafort 1 punta (9)

VII:

IX: v» aprendre a gravar amb

VILA a l«E«col* Superior d* i

«n »qyell va guanyar la Mediti i« d« la Reial

d« Belles Artà d« Jordi un

a l 'aiguafort 1 al vernís tou, endavant, entrà

en contactes JAUME PLA a 1*»ssab*ntar-se

s'obri» el taller rte gravat «Se arts del Ll ibre .

JAUME PLA n'era el i el la la

c r * v a ~ i" t t r icr?»tnt ? Oui l ' f» t"yà m ûr»¥â ' ' ? .
' 4 » « «At *»u 4«A»*i« vtlft AtruUt t<* sui tJUj 4 «te

*6«äfeiEpiSÄÖ*-UT tft*u<l? jnft «* Aee^€^*«^^

;
mJ»tt4f5*«»^ cvu 4«M**t. faC*.
»»âWè^A».

w u : " t » t è i ' · -qy ts c c r t i « f Cui"â c Q u i n t » »O« Iti «•§ â<J ;«- :§ §sr v o i t * -
a ' ; 3 f « t i * , C i â-^o t l a w ^ a t" cerart i? li rt*yr\â *ar»3»: Q r - » *'- r « d ' * - * r * ;
€«« ***€ t^cw« f»deu P*4 fieywAè $#*p* t**«C %«tufi i**«*»t'*w| y e*. 4*««^* 190»
¿^2ïf«WA^Srl A*r « m!Mi? ̂ t«^ jMMlVf UMtl Ci* ̂  %7J -*t ^>
pVeSal.'̂ ï«** ,̂ i«i**euUv£ê4fe auftcU»*«^ ,* *»^ WU.p*akA •««»*»•«*(«, at MMaa
fo^'AiiîdaA cAto ^ut a«U m áwfm*¿¿!*t **** SÎ ÍS.1*̂  nt^T"41^*
f*ft^SL * " " ' ' " . . . . . _ . „ -

La a LA s'inic i ava

col·lecció:

0« qy i r»â »a^era II ** i«f* orcpoftat gravar sir Iti t a i c i c c s ' ^ ^
Réc*«'i* <¿ftj>a-Aa /04* tiédi "¿ftUtCLcAo £5py|e®*«BÌf <*ô, JMr*"̂ *»!!**« ̂ *íi*,«*« «ca»

¡Ió . . .̂ HC $***-*í WWM."/ *j«»qdi«u M AMftdC A ú- c^J^CvTArwex, CM.

te. Mk^4éW viu*:eUd*. «^«4 S>
»S** «I Sf

5JÎ



MARIA JOSEFA COLOM hm ««guit gravant 1 hm estat
professora d'aquesta disciplina al Conservatori de
les Arts del Llibre quan JAUME PLA ho deixà. Tretze
any durà «1 s«u «estratge. El gravat d'aquesta
col·lecció que ara analitzen és semblant a la feli-
citació de Kadal del 195? qy« realitzaria la matei-
xa artista ptr la col·lecció LOS ARTISTAS
L'estructura d« p«ua 1 »aní és igual en es-
tampe» i taabé la construcció dels caps 1 la «añera
de tractar les robes. Ils estela ocupen els espais
buits del cel, quedant la planxa un rectangi«
ple de formes, co« un trencaclosques completat. Es
diria que són figures per fer-ne un aurai. L'aigua-
fort no s'aprecia a primer cop d'ull perquè segueix
el ritme dels granets de resina de 1'alguatinta.
Mirat lupa o comptafils es veuen els cargol ins
que van resseguint els petits grans de rtslna p«r
tal d« reforçar-los. La cancel·lació de la piAnxa
està fet» a l'a.s.e. Aquest és el segon l darrer
poema que féu Wn. Pere libot per a LA ROSA VERA,
tots dos de tema religiós, i que en aquesta ocasió
parla del Naixement de Jesús tot al·ludint al gravat.
És un cant a l'Infant t a l » seva Mar«. Escrit en
quatre estrofes, dos quartets i dos tercets, que
rimen 1-4)2-3, els primers i l-2|3-4|5-6, «Is se-
gons. La lletra té el 14. Un.PERE no
va tenir contactes directes MARIA J.COLOM, ni
la coneix encara, però sí qye veié el gravat a tra-
vés de JAUME PLA . El tena Ja li venia oonat per
les imatges, a ell noués li calla interpretar-lo.(10).
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En aquest EXEMPLAR d« 1» col·lecció ILS DI
L'ANY» que pertany »1 Wysey d'Art Modern cíe Barcelona»
«denes de les provt« d«finltlvea»Iguals a les de 1*exem-
plar 51 de 1« B.C., hl trobe« un total de 9? proves ad-
di c loríala, que corresponen a 1 li us t rac ions» 1 7 autò-
grafs dels comentaris del» gravata.

Les 97 proves vénen distribuïdes en:

14 dibuixos.
69 proves d'estat.
2 proves en estat definitiu.
12 proves de la planxa inutilitzada.

full porta el segell del U.A.M. estampat.
Quan no es cita el punt ¥1» referent al suport» volem
dJr que el paper utilitzat és el mateix que el de l'edi-
ció.
Seguint la pauta del nostre estudi, al punt Vil on es
fa constar la firma de l'autor» hl trobareu un número

coincideix el del gravat. Això significa que la
firma és la meteixa que la de 1*estampa definitiva 1
allà cal remetre's per veure-la.

VIMYETA PEL PRÒLEG. PLA

1 dibyix

2 proveí d'estat

S3*



• v ' •MV

Prova d« 1 Gravat 1 dte nuMrada F.I.l.



DIBUIX

111: 61bulx del gravat.
IV: llapis, tint« xinesa i aiguada.
V: pp; 300 x
VI: vegetal «/pp edició amb fil.M.V.
11; no port« «i text iüpre» 1 en «1 »«u lloc hi h* di-

versos números escrits « llapis.

P.E.!

IV: burí.
V: ps: 250 * 197.
VIï: Jaume Pla, 11., a.i.d.
IX: a.b., r.t., fil.G. Sense tl text.

P.E.2

IV: burí i aiguatlnt» en sèpia toc» d« brunyldor.
VII: Jaime PI«, 11., a.l.d.
IX: bisellada arreu menys per l'esquerra on encara hi

ha les remarques. Fil.i.V. el text.

i.

2 dibuixos
4 proves d'estat
1 prova de 1« planxa inutilitzada
autògraf C..1 comentari

1

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 275 n 216.
VI: de croquis» mcigronat, s/pp edició fil.R.V,
VII: 1. 11.. a.l.d.

2

III: dibuix Invertit <**"> gravat,
IV: tinta xinesa 1 aiguada.
VII: 1, 11., ».i.d.
IX: f11.o.

g. E. i

IV: aiguafort.

* *•*, &
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Vî p»ï fSO E 1ST.
VII: i» 11.. a.i.d.
11: s.b., r.c., fil.i.V« Gairebé none« està marcat el

perfil d« I«« figures amb una «oi« cremada de mor-
dent. Alguna eendratgei a la part »uperior.

P.E.2
ÎV: aiguafort.
VII: i» 11., «.i.d.
IX: s.o.» r.t.» fil.R.V. Increment a lea renarques l

treball de tall*» I contratalles «á gravat.

P.E.3

IV: aiguafort i algyattnta.
VII: i, 11., a.i.d.
IX: s.b., r.e., fil.G.

P.E.4

IV: aiguafort 1 aiguatinta.
VII: 1, 11., a.Í.d.
IX: s.b., r.e., fil.G. fot I que no hi ha i'estat indi-

cat en aquest* prova, és un estat poste-
rior perquè hi ha més treball d'aiguatinta al terra.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort 1 aiguatinta.
IX: bisellada, fil.G. I l'aspa de cancel·lació a

1'a.s.e.

Quatre fulls escrits a tinta, «1 darrer signat a l'a.i.e
per i datat *»i., 6-1-1.957". « I 1 a.i.d.

**********

2. D'A.GALÍ

? prové» d'estat
i prova «n estat definitiu
1 prova de la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

P.E.!

IV: aiguafort i aiguada.
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VIH 2, 11., Ä.l.d.
IX: ».b., fil. M. V. SI m» fos per la pisada it la planxa

i p«r l'aiguafort que es veu «n anal i t zar- lo 1 que
ressegueix totes 1«« figures, es diria qu* é* un
dibuix. L'aiguada serveix per estudiar «1 treball
d'aiguatinta a la proper* prova.

P. E. 2

IV: Aiguafort i aiguatinta.
VII: 2» 11. ( a.Í.4.
VIU:11?*1, 11.» a. t.«.
IX: s. b., fil. M. V. Les zones qu« «n el gravat anterior

vèiem aigualia tn aquesta prova han esdevingut
aiguatinta.

P.E.3
IV: aiguafort, aiguatinta i toc« d« brunyidor.
VII: 2» 11., a, i. d.
Vili :"3W. 11., «.i. t.
IX: a.b., fil. C.

P. E. 4

IV: aiguafort» atgumtint» i brtinyidor.
VII: 2, 11., a. i. d.
VIII:M4", 11., a. i.«.
IX: s. b., f 11. G. HI h« migu»tint» «n algunes zones

de lea i al terra.

P.E..5
IV: aiguafort, *iguatlnt» i fc.-unyidor.
VII: 2, 11.. a. i. d.
VIH: "5", 11., «.i.e.
IX: ».b., f il. R. V. El n. 5 està posat d'un 4 que

hi havia abans. Nova cremada d'aiguatinta a les fu-
ll*« volen i «1 terra.

aiguafort, aiguatinta, brunyldor, burí i toc» de
llapis.

vil: 2, 11., «.i. d.
VIII :»'§'% ii.f «.i.e.
IX: s. b., fil. C. El n. i està escrit dMunt U 'un 5. El

llapis marca un grl« al llindar del balea que fina
a la prov« definitiva no esdevindrà aiguatinta.

5iO
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P.I«?
IV: aiguafort, aiguatinca, brunyidor t buri.
Vil: f» 11.» a.l.d.
VIIIs*?*1» 11.» «.i.«.
IX: ».b.» fil.I.f, 11. n.f «»ta «»crit «l'un i.

P. EM

IV; aiguafort, alfuatlnta, brunyldor t byri.
VII: 2» 11.» a.l.d.
VIII:H8". il.» ».I.«.
IX: «.b.» f 11.G. Increment €« l'aiguafort « 1«» full*»

1 a 1»» ll«tr«« del ciri» entre altres lloc».
aqy«»ta prova ja és la definitiv«.

P.PL.INUTILITZADA

IV: «lguafört,ai§ttÄtinta»töca d* burí 1 de brunyidor,
11: blsellada, fil. u.V., aspa a.i.d.

Text «scrit m tinta p*r J.V.FOIX « les d'un
full» signar ni datar 1 enganxat edicié
fil.G.

..••*••*••

C. RAYAT 3.

3 dibuixo»
6 proves d'estat
1 prova Û9 la planxa inutilitzada

i
III: «lei gravat.
IV: tint» xinesa.
V: pp: 23« x 165.
VI : de bloc edició aat> f 11.G.
VII: 3, II.t a.Í.d.
XX: al dor« hi tia el croquis d'un gall dibuixat a lla-

pis.

2
III: dibuix del gravat alguna variant. HI

«Is àngels, tl far i «1 pastor» i al mig hi ha una
persona que obre una finestra é« Lat a bat.
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IV: tint* Ein»«* I llapis.
V; pp: 330 x 235.
VI: d* croquis »/pp edicte auto f U. G.
VII: 3» 11.. a.i.d.
IX: aquest dibuix «sta enganxat m 1« cobert« anterior

d'un plec i «1 DIBUIX 3 és a 1» contr«cob*rta pos-
terior.

DIBUIX. 3

III: dibuix del gravat. É» gairebé igual el defini-
tiu però enc»r* hi «1 far i els àngel».

IV; tinta xine»a, aiguada i llapis.
V: pp: 245 x 187.
VI: dic croquis s/pp ediclé fil.R.V.
VII: 3, 11.. a.i.d.
IX: a 1« part superior del verso hi ha un estudi dels

àngels fet a»b llapis i bolígraf.

P.E.l
IV: aiguafort en bistre.
V: ps: 250 x 193.
VII: 3» 11., a.i.1.
¥II1:MI/I", 11., a.i.e.
IX: s.b., r.c., fil.C. té marcats perfils

creuada de «ordent.

P.E.2
IV: aiguafort.
VII: 3» 11., à.i.d.
VIII:f*Ier estat", 11., a.í.e.
IX: s.b., r.e.» fil. R.V. Increment d'entalles a 1er

remarques i al gravat.

P.E.3
IV: aiguafort i aiguada al danunt.
VII: 3, 11., a.i.d.
VIU:"!/!". 11. » a.i.e.
IX: s.b.» r.e., f il.R.V. Hi ha entalles que a les

anteriors proves i 1'aiguada és un tanteig per *
veure anirà 1'aiguatinta.

P.E.4

IV: aiguafort i aiguatint« » la gona.
VII: 3, 11.. a.i.cl.
VIII:"I/I". 11., «.i.e.
IX: a.b., r.e., fil .G. Increment d'aiguafort i dyes
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d* mordent per fer 1'aiguatinta.

P,t,S
IV: aiguafort i aiguatInta a la goma.
VII: 3» 11,» a.t.É,
VIII:"3/3", 11.» a.i.«.
IX: ».to., r»«.» fil.I.V. Aquesta prova t» dife-

rancia de l'anterior amb la numeració 1 «s
configuren Ja com la definitiva però tallar
les remarques.

P.E.S
IV: Aiguafort i aiguatinta « la
VII: 3» 11.. «.i.d,
VIII:"Estat definitiu". 11.» «.i.e.
IX: bis*ll«d* arr«u «*nys per l'esquerra on encara hi

ha les remarques. Fil.G.

P.PL.ItfUTILITZâPâ
IV; aiguafort i aiguatinta a la goma.
IX: bisellada, fil,I.V» aspa de cancel·lació «.s.d.

».**••..*•

4.

i diöuix
iI prov«« d*estat
i provà d« li planxa Inutilitzada
autògraf

DIBUIX
III: dibuix del gravat,
IV: carbonet.
V: pp; 320 x
VI: pp de dibuix.
VII: 4, carbone!, a.i.d.

P. E. 1

IV: verni« tou.
V: p»: 250 x
VII: 4» li., a.i.d.
VIII:"l«r «»tat 1/2«*» 11.. a.i,«.
IX: s.57, r.«.» fil.C.

Sü
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P.l.Í

vernís tou 1 tocs de ruleta.
4, 11., a.1.4.
!"2o« estat 1/2", 11., a.i.e.
s.57, r.«., fil.G. A les remarques hi ha unes pro-
ves ae ruleta i al gravat »'hi «precien noves enta-
lles de vernís tou amb una altra cremada úe Mordent.

P.E.3

IY: vernís tou, tecs de ruleta i aiguatinta a 1« go««.
VII: 4, 11., a.i.d.
Vili:"3er estat 1/1", 11.» «.i.e.
IX: s.b.» r.e., fil.G.

P.£.4

IV: vernís tou, aiguatlnta » la i de ruleta.
VII: 4, 11., «.i.d.
Vili:"5è estat 1/2", 11.. «.i.e.
IX: s.b"., r.e., fii.G. Aquesta prova és, m printer

d'ull» igual l'anterior. Es diferencia
per l'increiicnt d* r««arques fetes im ruleta i
per l'ús d'aqyest« «in« m 1'«»querrá del bol.

afí ruar estat é» anterior
al numerat co« M4rt estat II l** (P, E. 7} perqué té

remarques, i per »imo «1 situe« aquí.

P.E.5

verni» tou, aiguatinta m 1« i tocs d« ruleta.
4, il., ».i.d.
"6 estat 1/1H, 11.» «.i.«.
s.b., r.e., fil.G. Aquest estat é» igual l'an-
terior (P.E.4} i ti segUent (P.E.6). Per la ma-
nera que explicat treballava
SEIM, i lentament, pot *«r hi
hagi algun retoc »1 gravat, «n seria
Inapreciable. 1« numeració WS estat" hi h*vi«
escrit -i posterioment esborrat- "l/l".

P.E.6

IV: vernís tou» aigtaatint« m la i toc» d« ruleta.
VII: 4, i l . , «.i.d.
VIII:"7è estat", 11 . , a.i .e.
IX: s.b"., r .« , , f i l .G.

v«rnf» tou, aiguatlnta a la i tocs «e ruleta

Sif



VII: 4, II., «.t.«I.
VIII:"4rt estat i/i1«, 11., a.i.«.
IX: »,b.» r.e.» fii.G. Aquest* prova» per l'lner«sttnt

de remarques, aniria després à* la numerada "7è es-
tat." i no pa« öel "5è ««tat 1/2*. Per minò la eel-
loquen aquí tot tenlrVt en i«« proves til
ha en aquest exempJar. La resta 4«! gravat é* igual
que ei à« les provea numerades P.E.4, P.E.5, P.l,i
i que les posteriors que veure« tot »«guit.

P.E.8
IV: verni» tou, aiguatlnta a 1» i de ruleta.
VII: 4. 11.» a.i.4.
VIIl:M8è estat 1/1*% 11.» a.i.e.
IX: a.b.» r.e., fil.I.V.

P. E. 9
IY: verni» toy, aiguatlnta a la i toc» de ruleta.
VII: 4, li.» a.i.d.
Vlll:"9è «»tat l/l". 11., «.i.e.
IX: a.b., r.«., fil.R,V. a sota de la numeració hi deia

"8è estat 2/2" I e« v« rectificar.

P.E.10

IY: vernís tou, alguatlnta « la i d« ruleta.
VII: 4, 11.. «.i.d.
VIIl:HlOè estat 1/1", 11.. a.I.e.
IX: s.b., r.e., fil.G.

P.1.11

IV: vernís tou» aiguatinta « 1« 1 toc« de ruleta.
Vil: 4, li., a.i.d.
IX: s.b., r.e., f il.G. d« dir aqy«»te* vuit

darrere» proves prové» d'un aat«ix estat de la
planxa, tret d'algun«« diferencie» a lea reaarque»
o de traço« inapreciables a si«ple d'ull d*gut
al de treball d« ja esuentat.

P.PL.IMUTILITZâPA

IV: verni» tou» alguatlnta a la i de ruleta.
IX: bisellada, aspa a.i.d.. fil.G.

5i7



AUTÒGRAF COMENTARI

Eacrit a tint* 1 signat per SUSAGNA MARCH « i'a.i.d. La
quartilla é« un full de paper d« carta anit f il.6. engan-
xat s/pp edició. Porta per títol Abril.

•••••«**••

S. PLA

1 dibuix
3 prov«« d*«stat
1 prova d* la planxa inútilitzada

DIBUIX

III: dibuix del gravat.
IY; llapis.
V: pp: 340 x 24?.
VII: 5, 11. , «.i. d.
IX: fil. G. El full pel» fongs.

P.E.I

IV: punta seca.
¥: ps; 250 x 197.
VII: 5, 11.» a. i. d.
Vi:i:Mler estat". 11.. «.I.e.
IX: s.iT, fil. i.V.

P. E. 2

IV: punta sec».
VII: 5, 11., a. i. d,
VIII :"2on estat", 11., a. i. e.
IX: ». b., fil. I. V.

P. E. 3

IV: seca.
VII: 5» 11., a. i. d.
VIII:H3er estat", 11., a. i.*.
IX; bt»«llada arreu p*r 1* esquerra on hi h« le»

f i I.I, V.

P.PL.IIHJÎILIfZâPA
IV î pi« ta »«ca,
IX: bí sellada, aspa a. s. e., fil.R.V.
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t.
1 dibuix
4 prove« d*e«tat
i prova d« la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 2Í4 x fO«.
VI: vegetal «/pp edició ««b fil.C.
IX: «stà enganxat a la eontracoberta posterior del plec

hi ha l'autògraf del coaentarl.

P.E.l

aiguafort.
ps: 250 x 197.
6, 11., a.i.d.

VIII:Hler estat", 11.. «.i.e. (lletra de
IX: s.b.» r.e.» fil.C.

P.E.2
IV: aiguafort.
VII: 6, 11..a.i.d.
VIU:"!/!". 11.. a.i.e.
IX: s.b», r.«., fil.G. Hi ha entalles « l'es-

tat anterior.

P.E.3

IV:
VII :
¥111
IX:

aiguafort i
6, li.

:"l/i'%
s.o. ,

. a. i.
11..

r.«, t

toca Û9 llapis.
.d.
a. i .e.
f i l . R. V. ta « prova l'anterior i

els d« 11 «pi» u« treball per 1»
proper» prova.

P.E.4

aiguafort.
6, 11., a.i.d.
"Estat definitiu". 11..a.i.«.(lletra d« PLA).
«sta blaellada p*r tot arr«u p«l costat um
le» «otara hi »on. L» prova é»
la definitiva tal l «r i per això la

una prova d'estat.

JÉ
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IV: aiguafort.
11; bisellada, aspa a.s.e., fil.G.

f «it «ser i t * tint» i signat p*r m l'a.l.d., da-
tat "latin» 1957*, «.t.«, enganxat «dicié i
l« coberta anterior d'u« plec «»to fil. I.V.

**********

?.

i
S proves 4'estat
l de l« plau«» inutilitzada.

Ill: dibuix invertit grmvat.
lY: llapis.
V: pp: 283 x 235.
VI: vegetal amb ftí.C,
VII: ?, 11., a.i.d.
11: enganxat « 1» cobert« «nterior d'un piec.

P.E.I

IV; sec« en fcístre.
¥; ps: 249 x 197.
VII : 7, 11.» a.l .d.
VII I : H l e r estat". 11.» .«.i.«.
I X : a . b .» r .e .» fi l .G. hi ha gravat» els perfi ls

i les fermes.

P.E.2
IV: punta en biatre.
VII: 7, n., ».i.d.
VHl:M2on estat**, 11.» a.i.c.
li: s.b.» r.e», fil.G.

P.E.3

IV: punta seca.
VII: 7. 11.» a.i.ü.
VIII:M3er estat". 11., ».i.e.



II: ».to.» r.«.» iil.l.Y.

P.E.4
IV: punt* sec*.
VÌI: 7» 11.» a.i.d.
VIII:w4«rt «»tat**» 11.t «.i.e.
IX: s,b.» r,«., fil.M.V.

P.E.5

punt« sec«.
7 (s.d.)» 11.t «.i.d.
*'Se estat1*, 11., «.i.e.
s.b., r.«. **R.8e / net / 1Í5S** gravat « 1« part in-
ferior dl« lea retiarques. Fil.R.V. Increment «
re««rque§ (serp) i als ull» de la del pri»er
terme.

P.E. 6

IV: sec«,
VII: ? (s.d.), 11., a.i.à.
IX: blsellada arreu llevat del costat -le les remarques.

Aquesta prova és ço« l'anterior í sal grat r.?- por* a
l'estat indicat, sabé« que és posterior perquè ja
hi ha bísells í ja hi apareixen les ratlles trans-
versals que sortiran a la definitiva i q_»e str, ie-
gudes al mal ni que lat -1e la planxa. Fil. G. La P. E. S
i la P.E.6» quant a treball» Ja són cos la ïefír.i-
tiva però 3*»nse tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: sec«.
IX: bi«*ll«d«f ».«.d.» fil.R.V.

8. 1»

1
? prové» d'«st«t
1 prova de 1« plar.xa inutilitzada

autògraf del

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.



IV: bolígraf 1 al guací* molt suau.
V: pp: 338 x 140,
VI: bloc de dibuix s/pp edició àrab fli.d.
Vil ï »teint trop«* / frjs". fcolítraf, «-i-d.

P.I. Í

IV: putt« seca.
V: p*: 250 x 198.
VII: i» 11.. a.i.d.
VIII:Hl«r ««tat11, 11.. a.i.e.
XX: ».6.» r.«.» fil,C.

P.E.2
IV: piatta atea.
VII: i, 11.. a.l.d.
VIII:"3er ••tat". 11.. a.i.e.
IX: s.b., r.e.(noia bikini), f11.G. Tant p«r 1*»

remarques pel treball d'entalles afegides al
gravat» afirmar aquest estat és anterior
«1 consta **2on estat**.

P.E.3

IV: punta »«ca.
VII : 8» 11 . . a. i .d.
VIII:"2on estat". 11. , » . i .« .
IX: s.b., r.e., f i l . R . V .

P.E.4

IV: punta »*ca.
VII: i, 11.. a,i.d.
Vlll:H4rt estat", 11.. ».!.«.
IX: s.b., r.«.» fil.G.

P.E.5

IV: punta seca.
VII: S» 11., a.l.d.
VIII:H5* tütat1*, 11.. a.i.e.
IX: s.o.» r.«.» fil.G.

r.E.s
IV: punta seca.
VII: S» 11.. a.l.d.
VIII:N6è estat", 11.. a.i.«.(ll«tra et PLa).
IX: biseliada arreu p*r les remarques encara

til sén, f 11. G. ara s««pr« hi ha ine re-
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ment d'entalles vers la pro v« «ulterior.

P.E.?

IV: punta seca.
VII: S, 11,, a.i.d.
VIXI:"estat definitiu / Agost**. 11.. «.i.e.
IX: hi h» l»espai de l«» r««ari|y*s «n blanc» ¿ixo vol

dir s'hi v« po»ar alguns r*s«rv« perquè no sor-
tis * i'estarapa aquesta gravai. . Aderr.es, es
veu r*»*rvaïia mgaf » i H

«s van tall«" les la qua I ~,-:r* rati-
fica «i nostre supòsit. âqweata provi i 'A? t*»rior

la d*finitiv« p«rè r«i?,*,rc|u«s, S.b.,
fil.i.V.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
IX: bisillaba» a.i.d.» fil.I.V.

Escrit a tint« 1 per l» a l*«.i.a.
Ei full edició fil.R.V.

.....*.«

9.

2 dibuixo«
8 prevé» d'estst
1 prova en estst definitiu
l prova d« Is inutilitzada

I
ï II: litui x -Je 1 gravat.
IV: tinta xinesa.
V : pp: 278 x P •? 3.
Ml: t rcqj is s /pp e d i c i ó àrab f i l . R . V .
V I I : 9 / "US?", tinta xine«*, A.i.ú.
11: a la cobert« anterior u*im plec.

2

III: dibuix del gravat» sintetitzat 1»anterior,
IV: tint* «in«««.
V: pp: 2ÍS x 231.
VI: vegetal edició rii.G.

556
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del C-r«¥»t S d« P. 1,2.



11: enganxat m Im contracoberta posterior del plec Junt
Otto «1 I.

P.E.Í

IV: punt« »«c«.
VII: i / '«ISS?1*» II., a.i.i,
Vllï:(ller estat", 11.. «.i.«.
IX: s .FT, fil,I.V. Hi h* un contrast fort entr« la fac-

tura dels arbre« d« l"t»qu«rra 1 Its vinyes enfront
de 1« suavitat d« la resta.

P. E. 2

IV: punta seca.
VII: 9 / "1957", 11., a.i.d.
VIII:"2on eatat", 11.» a.i.e.
IX: s.b.» fil.G.

P.E.3

IV: seca.
VII: 9 / "1987", 11., a.i.d.
VIII:3er estat", 11., «.i.e.
IX: s.b., fil.G.

P. E. 4

IY: sec«.
VII: i / "1957", 11., a.i.d.
VIII:M4t estat", 11., a.i.e.
IX: s.b., fil.G.

P. E. 5

IV: punta seca.
VII: 9 / "1957", 11., a.l.d.
VIII:"5è estat". 11., a.i.e.
IX: s.b.

P. E. 6

IV: sec«,
VII: 9 / "1957". 11.. a.i,d.
VIII:"6è estat", 11.» a.i.«.
IX: s.b., fil.C.

P.E.7

IV: punt« seca.
VII: f / "1957", 11.» a.Í.d.
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Prov« del Gravat i d« auMurftda P.f.3.



Vili:"7è »»tat11. 11.» •• l.«.
IX: ».f., fil.I,?.

P.g.S
IV: punt* seca.
VII: 9 / "ISS?1*, 11.» a.Í,d.
VI!I:NM estat1«» 11., a.l.e.
IX: ».E.» f 11,5. In cada prov» hi ha hmgyt un lleuger

increnterit «S'entmlles éa propi en el treball de

IV: seca.
VII: i / Ml£57", 11., a.i.d.
Vili:"9è estat (definitiu)11» 11.»a.I.e.
IX: sTb.» fil.G. Al marge Inferior de l'estampa ,
llapis» hi diu; "Setatibre11 per a la Col·lecció "Els
/ de l'any" de "La Ver»".

P. PL.
IV: punta seca.
IX: bisellad*, a,s.d., fil.G.

»•*••*•*•*

10.

4 proves d'estat
1 prova de la pl»nx» inutilitzada

autògraf del coa«ntarl

P.E.l

IV: punta sec«.
VII: 10, 11., a.i.d.
VIII:"ler", 11.. ».I.e.
IX: s.b., fil.R.V.

P.E.2

IV: pynt* seca.
VII: 10» 11.» a.i.d.
VIII:'*2onM, 11., «.i.e.
IX: a.iT, fil.R.V.

mi
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Prova úml Gravat 10 é« P.B.I.



, , | ,, •

Pro-/« d« 1« planxa ir.util itzada tel Gravat 13 é» JOAN
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P.g.3
IV: punt« *«e*.
Vili IO, 11.» ft.i.d.
VXII:"4rt", 11.» a.t,».
IX: a.b., fll.ft.V. AquMta prova is anterior % 1m

ratf* M3fjr* peroni té ««ny« entalles, «obretot a la
palangana d'on cauen els raima.

P.E.4
IV: punta seca.
VII: »«octubre*1, IO» 11., a.i.d.
VIII:M3erM» 11., a.i.«.
IX: ».67, fll.R.V.

P.PL.IMUTILITZAPA

IV; punta seca.
IX; blaellad», a«p« ue cancel-lacio m.t.«., f il.i.V.

S'han brunylt alguna» entalle».

Text escrit « tinta i signat p«r a l'a.i.d.
El full està enganxat s/pp edició «ufe fil.C. Titulat
Ma 11 nada d * oc t ubre (vegi'« un fragocnt al ix del Gr«v»t 10),

CRAVAT 11. MARTÍ VIVÍS

l dibuix
5 prove» d*o»tat
1 prova de la planxa inutilitzada
autògraf d«l co««nt*ri

DIBUIX

III: dibuix del gravat. É« en tot igual pere la qu«
arreplega llenya e*tà invertida nentr« que 1* re»ta
«pareix en el gravat.

IV; tint« xinesa.
V: pp: 320 x 24?.
VI: brillantina s/pp edició amb fil.S.
Vil: 11 (subratllat), tinta xinesa, a.i.d.



-^^fc/r
,:'•;?•.. ,-; <4 t* f

del Gravat li d* P.I.l. M^



P.I.I
IV: aiguafort «n bistre.
V: ps: 250 « 19?.
Vil: 11(subratllat), 11., «,1.4.
Vili :"Ur ««tat 1/1**» 11., a,i,«.
IX: •.FT, r.*. on »»hi v*u«n do» paisatge«, fil.G.

S'aprecien dues cremades d* mordent,

P.i.2

IV; aiguafort en biatr*.
VII: 11 (subratllat), 11.» a.l.d.
VlII:"2on estat*»» 11.» a,I.e.
IX; s.b., r.e., f11.5. La prova eatà poc netejad* i

sembla una punta seca»«n alguna zona.

P.E.3

IV; aiguafort.
VII: il, li.» a.i.d.
VIII:"3«r estat", 11., a.i.e.
IX: a.b., r.e.» fil.G.

P.E.4

IV: aiguafort.
VII: li, 11., a.l.d.
VIII:H4rt estat 1/2", 11.. a,I.e.
IX: S.S7» r.e.» fil.G.

P.E.5

IV: aiguafort.
VII: 11, 11., a.l.d.
VIII:Sè estat 1/2", 11., a.i.e.
IX: s.b.» r.e., f 11.G. Ja é» ce* 1» definiti*"* però

tallar.

P.PL.INUTILIT2APA

IV: aiguafort.
IX; biiellada» Mp*a,».d., fil.R.V.

Escrit a tinta 1 signat per a 1»a.l.d.
Està fet en el «ateix pap*r d« 1*«dició amb fil.G.

•«•*•••**•



fel Gravat 12 d« MARIA nu*«r»d« P.I.t.



If. MARIA J.COLO«

2 proves d'estat
t prévu 4« 1* planxa inutilitzada

P.E.I
IV; punta seca i aíguatinta a l a goma.
VII: It, ll.t ».I.E.
IX: 1» punt» wie« s«rv«t* p«r a «arcar «l dibuix, p*rè

endavant desapareixerà sota 1'aiguatinta,
aíguatinta «n la qual ara s'hi aprecien crema-
des cl* Mordent. Fil.G.

P.E.2
IV: punta seca 1 aigualint« m la gota*.
VII: 12, 11., a.i.d.
IX: bisellada, fil.G. Nova aplicació d'aiguatint« bua-

els contrastos.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta sec*, mtgyatinta a 1« i aiguafort.
IX: de cancel·lació a,».d.
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