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TAHWKAS
NOTES

(1) Le» planxes »6n «Je ¿ene 1 ne PM «te coure. JAWŒ PLA «mau« «i té
algun« d'òxid«*!«.

(2) El llibre porta 1* data è» 1935, però, a 1'igual que Lea coae»be-
nigne», »'edità el 1945. Per question» de censura, altra volta
»'hagué de fer constar una date falsa.

(3) Per més informació vegi's «1 voli» 12 de la Cran Enciclopèdia Ca-
talana i le» »eves Obre«Completes.I Poesia. Barcelona,Edicion» 62,
Clàssics Catalan« del segle JB» 1964, vol.35.

(4) Vegi's el punt G.I del llitor« 12 gravat« i un autoretrat de Jaune
Pla d'aquesta teli que correspon a la seva Monografia.

(5) Obre« Completes , op.cit., pf«24.

(6) Id«, pg.21, "Mote» « tannkas de IM quatre estaciona".

(?) à la portada no hi ha l'emblema de Là nt l'any. Ambdues
Indicación* es troben al colofó del llibre. L'emblema ja no és un
aiguafort co« a Les coses benignes , sinó un fotogravat coa «la
que aniran apareixent d'ara «n endavant en les «brea d'aquesta
editorial.

(8) Aquest exemplar és propietat de JAUHE PLA i l'analitzarem més en-
davant per la seva raresa i diferència enfront d'un exemplar cor-
rent.

(9) D'aquest« catorze exemplars només he» pogut veure un EXEMPLAR
D'ARTISTA numerat E que també pertany « JAUNE Pla» tirat sobre pa-
per de fil antic i amb y« retrat de CARLES RIBA gravat • la punta
seca.

(10) Aquest I tifa*» té una histèria qm «Ipm dia explicaré....
V,: i g tenir una baralla fait desagradable mò m Carlea Riba.
En Czrl^t Uba em va fer um estafada digne d'un jutjat de
¿càrdia i 'Jam isobar renyits d'una manera molt violenta,»,.
Algun dia ko vull escriure perquè etixè is hie t Oria, Í9 una
kietèria molt deeagradablet ptrd è» kietòría i la Mttèria,
encara que 8 i gui desagradable* éo,
Carles Riba e e va comprometre a, vendre, tota l'edició de W
tornite», cobrant un tant per sent molt considerable, llavors
"va 3tr qm, «n el cae que no M vengués l'edició, m Filí*
Mi llet, el teu mecenes, avançaria §U diners de tota l'oiva.

Sn Millet havia fet mm mena et testament segons el
qual en el moment que Carles KM els demanés, «U apor~
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torta git diner» è» tot» «le llibre», tant «i m otmien earn
ti ne M i*ni*n.
L'frunia pì-ineipal èi Carl** HUM m sputila ¿poöa «m m
Josep Mß et Socarra. 4 Carl«« UM U fcxuria -i^radat *av«r
«»ta« tan popular com gli i t«nt> tone d'èxit mò lee 9*ny0~

li /«la MI enveja terribî* «t «m l·lt i *t pròleg a»
0 tawtog ai IM príUg anti-íüaflarro à« cap a peus.

Af» de Sagarra feiet »If llibret aia «n Äawon d« Capmany
i «le venid tot». Carlen Riba, d'tina manera jxw acadèmica
i pee poètica va Mr que aconteguiria venar», earn Sagarra,
tota I '«d\ci¿. Però va resultar que això no va ter veritat
i va arribar KM «mmert* e* <?;<¿ «I llífcr« IM deixà et vendre.
Carlee Riba anava fent el plorila dient (flue él» sena editor»
el pagaven molt malament i que per aqw»t met ï u ell havia
d'anar venent el» aeue llibre», i això em va empipar molt.
Amb aquest truquet e'L» venia i ileehoret li vaig dir: Escol-
teu, això no é» veritat, eh? Nosaltres ut permetem que veneu
aqueet llibre perquè guanyeu me» calerti, mi» ben dit, parqué
ela guanyeu tot»!
I en va guanyar molts! Pin» «I putt que m età, aban» de
barillar-nc8, em confessava fu« a la »èva vida hi havia Ha-
gut èpoques brillant». Una quan m Primo de kit/era va
trewe els catedràtic» catalan» de la Universitat, llavor»
tia t f ni r una mena de mécénat ge de no »é qui, pera fent d'ex-
pulêat i de perseguit tingué m gran èxit i um ¿poca bri-
llantissima. I l'altra, fou l'època d'aquest U t'ire. Malgrat
no êl» va vendre tot», com cu« notaltre» li donàvem «l 30%
meé el» dret» d'autor, va fer ma quantitat é* saler» fabu-
losa. Kmsordo que e» va emprar porcellane» xineses...
Sé, quan jo li vaig dir això, que n'empipava mòlt que en»
fe» quedar mlament a nosaltres 'entre altres mse* perquè
na era veritat- «t m entestar saie um resposta monstruosa
i això vull què quedi per escrit aban» que Jo lat dinyi. Va
dir:"/o m eia disposat a pattar per això, pa* ¿quest tràngol
d'anar a vendre llibre» i pel que sigui, mntre em doni w»
resultat econòmic," O »igui, ell passava per tot» pere de
cara a la pela.
Va arribar m moment que Caria» Riba m deixar è» vendre
llibre» i Jo li vaig demanar »U diner» d'en Killet. Alesho-
res em va dir una altra fra»» lapidària: "ítireu, m eap mit
de greu pere allò m'ho reservo ver mm altra ccaaió."
Ens vam quedar amb el llibre i à» la seva venda »e'n cuidà
m farter» que d'això en sabia molt ï seixanta llibres »t*
hauria venut fàcibnent. Carles /?'èa M guanyava un 30% més
i, quan en va tenir prou, ho m deixar t m Killet »e'l re»
servava per una millor ocatiót!



TMÖtt A3

JAW« PU ¥» taeriof* «NI eart* « CARIÏS RIBA dient-li qu«
paraoram que havian traduït PLUTARC i U« Vìdtea P&riil-Ule« m po-
dien dir mati aquollaa eoota, fari in certa, tm «er rafueaüa I CAR-
LES Rig* la hi retornà.
Malgrat tot, a l'hora d« far «i llibre no hi *a haver cap proble-
«a. L'unie que <ttap»t& un« »i c« JA'JWï PLA fou el fet que « le«
"Notes a Tannka» de l»a <ftufttre «a toc ion«", inclòs*« «n les Obres

RIU ....... dl «u*i» «Quelles f»*r*uT«a re forint -se al llibre
ite LA VER* i ...r. .«J...10M Micia prtttoás 4« SO tmzkiu, f»
mocea feliytwnt ineeríáe* rfínt cí* «mpi** gravata a Sci pía»5xa,...
( C^ry« Coy letgg . op.cit. ,p|f.ie2f. Tot i qu« enguany el na te i x
gravador ct<¡na q.» «quest lliSre M» fe (tel tei sa t i s f se tor i, que
CARLES UBA h« citée d'aqueU» «M*ra no 11 v* plaure («M.
Però, si M JAUME PLA n« havia traduït Mi PUITâiC, «I qu«? l 'ha-
via llegit i Mp apreciar molt W «1 valor lltertu-i tí« II-
BA; p*r això, tot i qu« per LA VERA «11 ne hi vo «MU" wai
pernonaïifwwit» sí qu« hi va «mri*r w» «Itr» p»r««»a p«r «nearr«-
gar-li -uns t«xto«, perquè considerava que «1 seu valer poètic er«
superior « la »®wa "bïutíci« huMHUk".
Dtspré« d'«qu«ll aldarull, JAlMt PLA «a va a»«* docuMmtant »Ar*

RIBA, i FUMA«» SOIOCVILA ja li va dir qu* a l'època d«
mim m RIVERA, no havia ^«dat gaire brillant ami» els altres
company;- expulsats. JAUME PLA mm explicava donc» que u.*t»
pmsedmta peu elegante ja, «I« tmm, et a dir, «m UH

l«« p*»£<?tt'5 #» torneaba boig. Am bé, «i no kavwê de to-
paf ï*f<*i, CARLES RIBA tra m hemê ênoemtaéar.
fot aúei3 f«* U" Ít*t «aepltcat, ^uan yctti murigui, poti-li, «h!
Jo qu* h® kGwio, et'tatplioar perquè li dbmrè ini«rè» ni
treball... (...)... Ara, £a«W vull ^t^ fa<si eoiwfar f» malgrat
jo tl aontideré» m mittrakl* cim « ptrtom, « l*ken*o, et fer LA
KOSA VfKA, li mig fncamamr une quante tncârree». to mt'n recor-
do ten, p«ro al mengt irte i un prel«g llarg, perquè oom
«aoriptor mi el podia mn^tprear, Ceoaverwi «nr^giatrada aa¿ JAUME
PLA a la ««va casa d« Vallv:dr«r« «1 di* If d« novembre ie 1986).

l l i El llibr« fou cedit « la Biblioteca de Catalunya, l'any 1946, per
(vagi 'a nota 4 de Leu ....... coses Oeni£nea)

'12) Eceriur* TAMAS amb una «ola II ia una «rrada de l'enquadernador
^ue va Multar aquest excwplar Ja que el títol de l'interior, a
la portada, ê» correcto,

13) ¡Juan CARLES UBA lliurà l«a tannkaa a JAIW PLA ptrquè n'eaco-
llfa vint, encara no »'havien publicat IM» savoa O^res Coeylatea
ni el llibr« Daj_ |yc__ i . ..dti.:foc que r«cullan aqu«stu epigraaaa.
Pare tai cregut qu« podia aar orlentatiu, par la «èva iocallUa-



«t TAJMÄAS

cid» «1 fet d '«spec i ficar quan for»n «seri U« i a quin »nip per-
tanyen, «i « Tanpkaa ....... de l «s quatre ..... »8 tac 1 ona . «crit«» entre 193«
i 1939, 9 m Tannkii del rete m. «crit«« entre 1943 i 194«.

(14) A les Obres Complete« Ja citad«» i en el llibre dal tratti« autor
Del Joc i del foe. Barcelona, Biblioteca Selecta, 1946, vol. 10, hi
consta "¿La Poesia?", a«o do« interrogants, tal co« «« pot veur«
« 1« fotocopia qu« r«produi*:

XIV

Cai on m saps ja
que és, com te Gràcia
o pura i dura
d'un« emboscada.

(15) Tau-.ta autògrafa d* que es a
d« JAU« PL*.

(16) A les «ateix»» citades «n la nota 14 hi apareixen les pa-
raules *»¿S«ftt*iít»*?" **i·t*»ti·i*»?*ta«to »1 clfM d'int*rrofMtó
davant i darrer« tal es mostra en la fotocòpia:

XU

i'n» altra crida
que ia del bosc, f* pira
I «baga insomne,
Jo v*>f davant, 4Segueixes'
No cm giraré. ¿M'estimes?

1,17} De nou, a le« otor«a citsd«« m la nota 14, aquesta tannka mostra
una diferència en l'ulti* vers que »à bé no altera «1 nombre de
les «filai»«« total« d« l'*pigra*a, «f que canvi,« «1 sentit del
text. Alii on «n «1 nostre exemplar à« LA ROSA VÎRA trobe« e»~
crit« «I« »ots "del ntón inabordable", en aquesta altre« A» lli-
bres consultat« hi figuren «i« de "del «en on T6r«u t^ufragfc".
Aixe «n« f« pensar «p» RIBA rectificà ni« tard aqu«st dar-
rer ver« Ja que 0̂ tannka» éa anterior.



M TWOÖCAS
NOTIS

UV

De nou ta
¡ CM la u't II j u'm «nie
del* «ut, «I nu«, li
dotçtí fiur i H silenci
del inon on léicin nauftaf*,

(18) La línia superior no «iti subratllada. Ho fe» constar aquí Ja que
no sabem «i fou per oblit o per composició, doncs la resta dels
títol« subratllats nomía es componen d'una sola ratlla, i això no
ens pennet comparar- les.

{19} El nen i« «1 fill d« la noia que ajudava «A IM feines d« casa a
la f a m í l i a Pla 1 «* diu Ramon. Aquest nen li va servir de model
«n vàrie« ocasión«. Il del gravat següent també te ell.

(20) v« titular aquest« tannka amb el no* de'Fugèrua'a
l'hora et publicar-ira eoa a llibre a 0*1 Joc t dei foc i m i»»

Coaylftaij. la r»f«r»ii£ a la Srta. EUGÈNIA CREXELLS.a qui
«n«v« dedicad«, d*i*ant~n« eoa*tàncla a !•• **Recon«ixenc«a** €**-
questa d«rr«r« obrm (pg.lSt).

lili

Et GESÙ

Diré llimones,
pomes ro*ad«s, rmt»,
sal i petxines,
i e« pensaran que
entre els jardins 1 l'ona.

(21} Us .sigles M.T. corresponen al poeta cátela que mo-
rí i 'any 1942, «1* trer>ta-<ío5 anys, víctima de la tuberculosi.

RIBA li dedicà aquesta tannka un any després d* la seva
•ort.

(22) Tura-Oca Lli é« Tannkaa del retorn Merita »1 23-3-1M4 t 91* elo«
«1 llibre.

(23) Vegi»« not«» 2 1 T.
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TANNKAS
HOTES

(M) Segons 1« Justificació «tol tiratge noni» hi hauria d'haver "l'o-
riginal ito primera ni d'una poesia". Tal core veurem MI el «mi
moment, aquest correspon a ia tannka i; però l'exemplar també
conti l'autògraf de 1« tanrka IS» Merita el 7-6-43. Juntament
amb aquesta, hi hâ «1« esborranys, ratllat* amb una aspa, dein
primers escrita elaborats abans d» compondre la definitiva, i que
per I«* dat*« es pot apreciar que »on anterior*;

' -, **, •

<+••'*+•
r

f. i »j

Hi ha alguns exemplars que ta»bé porta« aquest reirat, però la
planxa e« va perdre i no se n'ha pogut tirar «ta. Aixf ens ho
explicava PLA:



f AMKftS
mam

ii At un rttrat, del qual ta'n m /«• una t t rada
«oït curto, p« ¿i ¿ti« primera retraté que Jo
waif /«» m granat, í A* dt eortfVeaar çu* n'««-
ite f^pa <?onf «nt; p*«5 ¿t IM gravat que n m
/«• «*tM ««ritta* ait «t waif pwrfrw- i m té
m aimenië deu haver omit a parar, t ara «e MI?
IM fPMtf I aixa <TU* «I retratat no «« uà agradar,
eh f í» molt diffsil que «t retratat s'agradi,
però iê CM» a CÂRÎ.ES RIBA m li m, plaure gent
perquè ere UB he** molt especial. ,. En sanvi Jo
n'mtie <*olt content; m més a més ¿m na quedar
volt simple. Perd no, ell ne ee va agradar.

fi IBA hauria volgut aesemblar-fe a
però eom que «m ten tap, un heme molt petit t avé
w« perfil meé aviat jwu qm m p&t de »mi.,.,.
¡Entrevista enregistrada amb JAUNI PLA el di»
19 de novembre d« 1986)

{26} U Mur i» una platja de á« iw (Oirona).

(27) Aquests «6n «Is «a t« ixo« qu« *i» 13 i 14 fw*-
gi'a ii).

(28) JAWB PLA v« ««eriur« 1« paraula acarar, parò «n raalitat «i <BM
•a f «i* ̂ b aqucataa piM»«« tf* «fa niqualar-laa.

(29) 11 priaar vara d« l« tamta diu ••La «ar liwv«^1* P«r tant, «
M wutcadria l* panwia mmem

r TaiMataix «'antén
aa ref»r«i>c.
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FITXA

VILANOVA

TÍTOL: Tristetg.Prèleg d'Antoni Vilanova.Gravats a

la punta sec» de Pla.
LLOC; Barcelona

EDITORIAL: Edicions de La

ANY: f i947)

G.l

VILANOVA 1 (Barcelona

1 840-i 9üc> ) . Escriptor. Cursà

estti·lis primaris però fou un gran

lector de narrativa, especialment

•Je la francesa contemporània.

Ja de jcvenet sentí gran vo-

cació literària que donaria lloc

a una singular habilitat per des-

criure tipus i costums de la vida

barcelonina captats de la pròpia

rea l i tat.

Collabora satírics

LaJPubilla, La Lo__ Full

de Paper, La Barretina, Lo Mestre

Tit_eg_ i L£__Sometent fent servir

«1 J.O.N. 1» endavant, col·laborà a La

Renaixença i a La Ilustracié Catalana. La

es dins ei de tipya satíric l hi»ori»tie l



només algunes obres, entre elles Tri«_t«ta, tenen un cert ar-
gument que «la apropa a la novella curta.

dele ooffcrex» sòrdide, eel» r^aots (èia í tortustoe,
d« I« casale antico d* ta ciutat v«lla, teva el pintor íit>:-
table dtlê cotxera d» punt i &ib Ianqui nadar s de s vagat s, dml$
pescadors et la riba i dencarregcuiors del moll, deté carre-
ters i gent en tralla, dels vigilante de minet, agit nariu-
i»te» i%o&t^éula i tie embriacs de tay«n«. fpg. IS dml P**o-
Itffí.

Balli /ilanova f» servir >m llenguatge ric *n
descripcions 1 molt col·loquial alhora (1) .

PLA I PALLEJÀ (Rubí , 1914) ( 2 ) ,

E
1.2

1 llibre d*EMILI qy« il·lustra

PLA en aquesta ocaaio, fri»teta, é» 4« no-
velles llargues escrigué l'autor i on es f« la

capacitat d'observació d'ambients 1 d« de la
Barcelona pobra del tenps. Dels barri» on ti i
l'aire enrarit és «1 pa de dia i on ei »'hi

deixa veure per una llenca de cel,
Tristeta d* catorz« capítols «n

a cura d'ANTONI VILANOVA (3), professor» Investigador i crí-
tic literari que ha estudiat profunditat 1« literatura

del seu besoncle,
JAIME PLA, deapré» d« llegir el iliter*» va posar-

se en contacte amb ANfONI VILANOVA, «1 qual cofi·lxia ». tra-
vés de la seva muller, i v« «mestar I« tasca d1 il·lustrar-lo.

'M



A «il il demanà que f«« «1 pròleg J« que «r« ui a de les per-
sones me 3 enteses «n el tema d 'EMI LI VILANOVA i un« d« les

persones que més l'Itavi« estudiat, amb l'avantatge um conèi-
xer-lo més directament per ««r de família con eren.

En aquesc pròleg, ANTONI VILANOVA ena fa un* alça

d'hlstòrla d« 1* »èva. f MÍ lla, des d«li Inicis del segle 1IX
(quan tingué lloc la Invaiié napoleònica), fins a l'època
del besonele, tot noatrant-noa l'evolució a través de
les i el« costana del carrer.

El pri««r Vilanova que apareix en el text -arran

d'una pintura de FLAUGXER on hi h« retratat l'avantpassat-
és l'aristòcrata JOAN VILANOVA qu« fugi de 1« invasió fran-
cesa passant de Barcelona 2 Berga, §r*n detall des-
criu la seva vestimenta i situa l'època, els costums i
la usant, perd, -cal d i r-ho- yn llenguatge un xic com-
plex.

El seu fill, MARIÀ VILANOVA, fou (...íd'una
f*- Ifs rr :fffc s "ia«e »"n«í ru-*f c?r#» à 'tnvttatti de la nostra
*.".-!, .•«: * ïrr a ' *,' f ,-:':%**'* í« í'íTí^rij pa**a. (pg. li Pròleg!

El s*u germà, «1 d* Marià, VILANOVA,
fou l organista de la Catedral de Barcelona.

Els temps han canviat i ells *is i lea
modes, alxi ho recorda l'autor del prdleg tot describint

singularitats personatges.

E 18 dos fills d« »ària foren 1* ANTON, di bui -
Kant í escultor, 1 1 'EMILI, l'escriptor i «1 gran de la co-
lla;

.4«í" f ü m?? ìqueìl *tén de la *&ntftmlia
.'oní'vi di' ï t'u:í-"*n£», ei* pttits ^genters, o-

df *iydÍ8te9 i atacotadcpe d'sajaleiet;
"irdfrs de Uaná t tornile tetxidgpa , de "ter-

a« r;i?«a t arttfean«, de sonffjrie» dt
'.libre* ert i grfmiê d'art» i oficia, herència
"ffdietfzl 4t la mila ciutat mditorrènia, . . < " . , . )
...I j"tf> *îî ena i>* a la »w^idi*£a la w»atf* úf'a-
(ju*îî* a«^« fi«# win d« la «o^Ffhta ifai?«i£«a
a la pagmeia, fina ale debuti*** colonial». E»
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ta dkoRMMi estampa romàntica de Im Barcelona del
i>wt£-c*nt«, Me faeton* i berlima, amb le» dar-
rer«» diliffinciea abeurant tie cavalle en §1 pa-
ti d'un hostal i «t* primera trunvi <a a ròesec
è» mules. AMM amb capells et flors muLtiaolaan,
p0lft«riit*e é§ p*tl i tetíwr» «imbatti««. Unia*
lltpt »é moefttflane í bméí. fit p*tm««» 0*10-
sipedea; nene« roeseo amè pameles i timbuixow
jugant al d tafo lo; »na {nacieras í rr«,
jaafwt» eoo ponto* í criat« ntgrtt lliur«a.
Infanti êê mafimêm art t A a«da,
gorlamdf« ê§ fruitée oonfitaâê« i oriptll argen-
tat <m let paímtf et iant, timbal«
í catwll« ^uopntNMfit« i «n la «t-

At« ti««« tombe. (Pg.l8~19 del Pròleg).

El títol del llibre pr«n el no« de la seva prota-

gonista. La Trlsteta és un* pobr» noia de p»res desconeguts,

recollida per un matrimoni de bon« voluntat tque es guanyava

la vida fent de modista en els barris de la Barcelona velia.

Fins que un dit , el noi ben plantat del barri de la Ri-

bera, el Regalat , 11 posà «la ulla m sobre i s'enamorà d'e-

l la .

Un casats, però, la s«va fel ici tat durà ben

poc. El mar i t , afeccionat a aixecar el colze, calgué en la

beguda, maltractà la Trlsteta 1 l'abandonà per e«barcar-se

cap a L'Havana.

La Trlsteta emmalaltí 1 8'entorna de al

barr i , acollida pel ma t r fwon l que en altre teaps ja l 'havia

amparada. Però la seva tristesa era tan gran no pogué

contra la malal t ia 1 s'anà fonent « »Ica» fins que un

dia s'apagà la flama de la seva vida 1 es «ori.

EMILI VILAffOVA va escriure la sev« novel·la el

català de la seva època i alxl la Trigteta que recull el

llibre Novelas CatalanasyExtrangeraipublicadas en lo fp-

lletl de La_Renai_xenaa,de l'any 18Í5, coaenç« aquestes

paraules:
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Lo carrer d'en Itoli« v« 1 ser una androna Llargaruda qu se-
para duas rengleras de casaa, quals oberturas, enei,, -Atfe
mica ensf nie« enllà, sembla oue'a mirin fit a~fit .com »¿J»
edificis se volguessin abrahonar. (A) ~

SI »qu*st text «1 tato 1 'edició d« l*a ..Çpaiple-

tes. Move Ics (Tritte t«. . . Carlca.tura) , l'any 1906 féu "La

Ilustrado Catalana1* » obaervar un« lleugera diferència

quant »Is accents i a teratnaclori» plural:

|£ carrer d'en Halla v» a »»r andrena llargaruda qu« ••»
p«r« r«ngl«r«» do ca»««» ob^rtur«»» *nc«r»nt««

enllà, gut*» «Irin fit « f i t, ço« «J_H»
edifici» £2 volguessin

El text -però- Il·lustra JAUME PLA gravat»

per a LES DE LA é» «1 text que a-

pareix en cl l l ibre , la_ gttana. Triste_ta -1* EMILI

VILANOVA, editat per Literaris l ' any 19J4 i en

el qual s'Inspirà:

Ei carrtr d*«n Halla v* m llargaruda
Am uf le« qual»,

»ulli» es isirin fit
« f i t » ai edificis es abr«onar.(6)

C. 3

G. 3.1

1. Portadel ta,

2. Portada a trca tintes ínegre, i «iena),

atb un de lletra 1 VILANOVA

/ TRISTETA / / A LA

TA DE / PLA / /

/ /



3. Justificació dei tiratge.

4. Prôl«g « eyra d*Antoni Vilanova» caplletra tipogràfi-
ca «n siena.

5. XXV capítol« * dues tintes (negre i siena),encapcalats per

emtorz« gr*v«t§ q«« portan «Í taxt iBprèa «Si.ntr« 1« pita-
da d« la planxa, caplletres am tipografia, vinyetes

xiiogràflqyea p« r s«p*r«r p*rigr»f» i un cul^de-llàntia
fotogravat A capítol«.

6. Colofó.

G.3.2

En un« edició de c*nt-seixant* «xe»p„ars en total»

a 1» S. A, D. A. G i distribuïts s*gu*lx:

D «qual tmrr Jr fa Jf IÉ UOSA V nu,

«•I fi Nutte w4«f( Jr ]<mw 1%, m «1* /rt «M Nn̂ i «Jf

(50 rrmipkn «iwratt « pfWM« i ff^tfrtitt CPW

ÚNIC, en paper & Its Mantifaciww Im-
penals del 'ipó, que conté totí A dibuixo« 1
boceu de lu il Itutracion«, é retr»t d« l'autor
gravat • b punta leca, IM proveí d'esut dt tot»

A gravati I una at to píame»

12 exemplar», numerat« de 1 a XII en paper Extra BUnc
de la cata Guarro, amb to prove» d'etut de tote»
to li lustraciom, é retrat dt l'autor gravat a h
punta teca t una de to plani«.

1 37 etempbn n el paper, numerats de 1 » 137,
amb l'ettat de to

Ultr» iquwu, s'hin tirat I D' ART.STA,
on d elh en paper Japó Imperial, i f
K COL! JVBORADOR. nòmines

iXEMPLàl N* «O



Q.3.3

Els exemplars no estan signats, perd tretze dels catorze

gravats que Il·lustren «1 llibre porten «1 primer cognom del

gravador, a la planxa, tal e* «ostra;

G,3.4

El pròleg, lei sigles A.V.del autor a l'a.i.d., està

compost m B¿ «mo la lletra à.W.c, cos 14 i cl text de I« no-

vel·la el mateix tipys i cos» però en lloc de cur-

siva.

El número del capítol i el text l'Inicia venen

dintre la pisada de 1« planxa, disposició diferent

a gravat.

capitals del tipus Weiss 1» « diferència de

Les benignes, no tota la paraula és escrita en majús-

cula, sinó ia caplletra.

aquest fou el primer llibre de LA VERA als ta-

llers de 1« S.A.D.A.C.

G.3.5

planxes de cour«, un coyr« »oït dolent,i niquelades.

Estan gravades » 1» punt* I distribuid«« « prillerà

plana de capítol. P«r tant» catorze gravat» il·lus-

tren sengiti capítols.

1Î3



Le« aid** de la pisada dels gravata oscil·len entre 165-170 x

120-125,

L«» eatawpea foren tirad«» pel nataix gravador 1 let piarme»
lea va anar repartint en dlferenta exemplar».

G.3.6

És el tercer llibre de LA i el tercer Il·lustrat
per JAUME PLA dins d'mqyestes Edicions.

Els gravats dels empitola 1, 11 i XI van »er realltzata
l'ajuda de de 1'època. Els deia capitola VI i VII
foren trets del natural.

El text ocupa exactament el mateix espai la planxa per
facilitar la lectura 1 l'efecte òptic del llibre.

Per separar diferents d'un »ateix capítol hi ha

estrélleles ispreses J AWE PLA gravà al boix per
aquesta finalitat, a ornament,

à tall de cul-de-llàntia, al final de cada capítol,

llevat dfc l'I, III i XI, hi ha un fotogravat
d'una sanefa col·locada al capdavall

d'una piràmide Invertid« for-
per la degradació
paulatina del

text.



IM paraula "TRISTETA" ét la portada, 1*« capitals, «1» nú-

meros <te 1«« pàgines, Ics xilografi** i «i« cuis-de-llàntia

són tirat« «n un mateix color (siena natural amb una punta

d'ocra).

L'exemplar que tot seguit anem a comentar forna

part del fons d« la Biblioteca d* Cateiunya. Correspon »i

n» §0 d'yna ediclé de 137, tirat sobre paper Extra Blanc de
la casa Guarro l'estat definitiu d« les catorze puntes

de JAIME PLA.

Segon« el» catàlegs de la Biblioteca de Catalunya»

seria 1'exemplar n« 40 d'una edició de 150; però, tal

es pot veure en la fotocòpia de la Justificació del ti-

ratge presentat en el punt G.3.2» é» clarament el

n1 60 i correspon A l'edició de 13? exeuplar» ntaierats

xifres aràbigues.

150 és el total del tiratge, aen»e cottptar els 5

0*ARTISTA 1 els 5 DE

es vmn fer ultr» cent-efnqyanta.

FITXA ESPECÍFICA

E.l

Exemplar n* fiö de l'edició d« 13?.



1.2

Vegi's punt 6.3.1.

t.3

Biblioteca d* Catalunya.

1.4

€ö»pr«t * 1* llibreria E.âlSOS» S.A. de Barcelona <Pass«i§
de Greci« n* 30) l'any 1971 p«r la quantitat d« 750 %.

E.5

E.5.C: 270 x 205. de I* c»ps*-cstoig

on van col·locats els fulls en del

l l ibre.

E , 5 . F : 245 x 190

E.i

143 pg. il·lustr. * 9 pg. s.o., en

E. 7

14 gravats a la il·lustren el» 14 capítols del

llibre.

E.8

Extra Blanc d* la cas* Cumrre, i la fil.G. «n al-
gun» full».

tft



E.9

L'exemplar no ve relligat un llibre -els exemplars de

bibliòfil solen anar aliï perquè cadascú se'ls faci enqua-

dernar al seu gust-, sine que ««ta col·locat din* una capsa-
estoig é« cartró folrada amb una combinació d» tela 1 d« pa-

per d« guarda d« tons verdosos. La tela, de color blau, em-

bolcalla el Ilo» on s'hi poden veure, «n daurat, les Ins-

cripcions »«§y*nt»: EMILI / VILANOVA / TRISTETA / /
DE A. VILAMOVa / / Dl / / PLA /

Els full» estan doblegat» pel «ig» f o man t un plec, 1 col·lo-
cats de do« en «n rana.

fots eli gravati porten «i d«v»nt un full d« paper biblia

la filigran« d'yna g«vin« i lletres "La Gaviota**.

Ai de la ht h* el d« registre d* 1* B.C.

(R 374.913) i la lletra C» que vol dir qu« l'exeapliir fou

adquirit per compra,

El segell d« 1« i.C apareix m, i« portad«, m, 1* plana

dei llibre, ai d»rr«r full i al o« 1« on «s

guard* l'exemplar.

En acabar «1 llibre, à 1« darrer« pàgina, hl h« yn paper en-
ganxat on hi llegir el n»*ro del r«gütr« i la atg-

natur* (Slg» 7-IV-51).

iff



ANALISI OÍ LES IL·LUSTRACIONS

I Cpg.fi-fi)

£•n aqu«st primtr capítol, MILI VILANOVA ens
fa una descripció de la tona on a« desenvoluparà l'acció de

1« novell«: «1 carrer d'an Malla i «l» carreront hl
concorren» «l d'en iurgye» l «l da l'Argantana:

Ptl dé l 'Jrgmteria t 'M
t«Ita, t ma altre d*
Mtrtt, ti al d'*»i
fpf.ïí-ffj.

A la volt* que unaix el carrer d'en iurgué«
el d'en Malla hi havia un taulell on fei« cíe quaranta

anyi hi tenia la »èva botiga la fristet«.

GRAVAT l (pg.21)

III: Exterior (8). Tenia» davant nostre escena d'exterior
on ea veu l'acabament d'un carrer una volta a l'es-
querra que dóna * un passadís. En aquest« nena de túnel
hi ha tot de roba penjada per a vendre; roba d« nena pe-
tits »é» concretament. A dalt i a 1'esquerra, sobresor-
tint de la façana d'una de les cases, podem veure un
rètol on hi diu: SI PLANCHA / CON ,1 al »ig, di-

buixats, un« estris de planxadora.C f)
VII: a.i.d. (10)

II: és una punta «eca de factura suau, poc profunda, però

m



amb tntall«« gairebé sempre creuades, predominant la
línia recta. 11 creuament donarà lloc a 1** ne-
gres.
Al quadrant inferior esquerre hi tia imprès el text Ini-
cial del capítol;

A carrer d'en Malli ve
a ésser una andrena llarga-
ruda que dues ren-

de les obertu-
res de les quals, encarint -
mici ençà mica enllà,
bla que es mirin fit a fit»
com si els -xiificis es vol-

ibraonar.
Pel de l'Argente-

ria s'hi entri per una volta,
í una altra volta
de li déna



II {pi.If-33)

À,»quest capítol ens Introdueix «n la vida d« 1«
Tristeta: la seva feina com a modista 1 la diferència exis-

tent entrt el moviment d« la Indústria en aquells barris tan

pobres i el que hi podi* haver en tl« carrers més senyorí-
vols. La Tristeta, que només tenia divuit anys:

la figura petita i pomt» ¿runa,
«t iMêtir, en êl parlai* t... f pg. If )

GRAVAT 2 (pg.27)

III: Escena de carre r. De nou »pareix Im mateixa volt« qu«
en el gravat anterior, però ara la vele« de front, vis-
ta des d'un al»-**- ~zrr«r. Damunt l'arcada s'arrengleren

tres balcons 1 una finestra. Sot« la volta, 1 «n aque-
lla paradeta de roba» d'«sqyena» hi h« un« noi* que de-
duïm és la frlsteta per relació el text.
A l'esquerra, un nen nnb una gorra I un farceli sota
el braç.

VII: a.i.d.

IX: de tractament «oït similar a i'anterior, fent servir
trawes creuades per acon»eguir el* ton» foscos.

Ambdues veliutadea 1 rique» d« ton». E» poden a-
preclar algunes corticcion« i retocs tinta, que
s'han fet un cop tirada AC planxa per tal d« tapar al-
gunes falles d« l'entíntat. tl gravat ocupa la
me11at dreta d« la planxa i l'esquerra l'ocupa «i text.

El capítol acaba «n forma d« cul-de-llàntia una sa-

nefa al capdavall:

>eO



blava l 'ent ret uniment d'una

qu« jugués /«fit et

11

allà-/Illa va establir-se» en
aquell taulcHet, i ja se la
sentí cantar; com yn ocell
cec que canta a qualse-
vol recé on li pengin la
gàbia. Els veïns la van es-
timar ben aviat; era tin
agradosa, que es feia vo-
ler, i tan treballadora i
d esci x id a, que la feina sal-
tava entre eb dits
com si M jugués, i en sor-
ti a polida que ni sembla-
va que s'hagués tocat.

Tenia la figura petita
i graciosos, bruna,
bufoni en el esca-
ient en el i tin



Ill

L quitxalla del carrer
d'en Burgués celebrivi
primeres vespres del Diu-
menge de Rams amb l'ani-
mació i la cridadissa prò-
pia de les grans festes en
les quals té part assenya-
lada. La penetrant olor del
llorer perfumava aquells
barris tan poc donaä als
gustos de l'olfacte ni a
aquestes sentides delica-
des. Els xiquets passejaven
els rams floria i els pal-
mons» envestint-se i fent
batusses molt fermes, que
ja les començaven a tre-
molar els tatua que fen-

Gravat 3



CAPÍTOL UI (PÍ.3S-4Í)

£,la frittet« ultIMI «Is darrers d'«guiX* de
les peces qy« hauran dt lluir ti» nens ti dtuaenge de Rams.
Era la vigília 1 tettio» en e i barri estava enfeinat els

preparatius de la festa que s'acostava.

GRAVAT 3 (pg.35)

III: Dlumenge d e . En primer tenue i a la dreta, do-

na de perfil dóna la seva «à a un nen que porta una
palma. Al fons hi ha altres nens que porten pal-

t van vestits la bata de treball 1 les gorres,

ben Idèntiques. La dona porta un davantal fins als peus
I un mocador al cap.

VII: a.s.d.
IX: la factura segueix essent suau, alternant aquí ela

traços corbats. JAUME PLA va treure la indumentària de
fotografies de revistes que documentaven l'època (La
I1ustrac1on Española, entre altres). El dibuix presenta
la mateixa distribució que l'anterior.

El capítol cotiença aquestes paraules:

Lta quitxalla dtl
¿í 'en



CAPÍTOL IV (pg.43-50)

aera fins aquest capítol quan EMILI VILANOVA
ens Introduirà «n la història del pre-f«steig entre l» fris-
tet» 1 el Regalat, un xicot ben plantat 1 bon «inyé, però
una «Ica vanité»:

Portaos tot t gla a la m-
na; I* a dir, la « patí í t«»»

t i« moeelct «ota del llavi, ros
ima papallona ttitm, i, é» slmf çtor

d» i "earagolilloe" té li
la "pAp**«* fu* no r»* t« t ¿r-la

toi »ei,.. f . . . ),, .foto. la /ant3«ta, d««-
d* Id «p** p*r Z<2

«* n'anaua en pfmvmír d« ualent i
de forçut, ( p g . 4 9 )

GRAVAT 4 (pg.43)

III: El Moll. A la dreta i en priaer terme, un pescador d«

bigoti í raasclet està fumant una cigarreta, fes el Rega-

lat, Porta una gorra de mariner i un mocador lligat al

coll, la camisa cordada i, damunt, una armilla. El gec

se li aguanta a l'espatlla esquerra. La cintura la por-

ta embolcallada una faixa i ei braç dret i part de

les no se li veuen. Al seu darrera hi ha uns

quants vaixells els »astii» ben dret» i les veles

recollides.

VII: a.l.d.
IX: el Regalat és treballat amb ton« fosco» per tal de

reforçar ei primer tenne. Per aconsegui r-ho, JAWiE PLA
ha utilitzat les entalles creuades. II» vaixells, en



canvi, tenen unes línies molt fines, llevat delí mas-
til» que formen «Iti«* verticals fort«« a banda i banda
del personatge. El« vaixells estan ancorats «n el noli.
JAIME PLâ •• va in»plrar »n un retr*l d1 »ILI VILâNOVâ
per ftr «1 Regalat perquè» segon« va contentar» «1
veia molt un xicot <le l'epoca.
La zona gravada ocupa tres quartes parts de la planxa,
Igual que en el gravat 1§ a la resta hi ha cl text si-
tuat al quadrant inferior esquerre:

«o r« de nou
en »quei xoj bims, o »1 -
menys no tparcnti va suc

Ja h»vii pjssat é
m e n ge de IM» tron -
toll à« p» i !• Tr»-
teta, i KM tornivi al gm

in



gerate idontr-ie*n» ni unii uf
cip intent d*est»rintr-ne It cau- ,
sa, li Tristeta se sentia el cor
content, experimentavt major'
benestar, i uni tan
plient que el seu viure era una

que no l'aban-



Il capítol clou en forma de cul-de-llàntta î amb sane t'a:

{ ilíi

«l ofit êtlê "ítafttfat;*** qui »a

mar* kavi® d*t*at

aquella

desencertada.

CAPÍTOL V (pg,51-88)

S,'1, la Trlsteta estava contenta que mai,

tot li donava alegri« 1 diversió» però quan s'adonà realment
el Regalat s'havia enamorat d'ella, on galán tan lloat 1

tan envejat per totes les noies, quan s'adonà d'això, el seu
cor es trasbalsà, ceasà els cants 1 no aconseguia tro-

bar la pau enmig d'aquella confusió.

GRAVAT 5 (pg.Sl)

III: Esce na d ' i n t e r i o r; hab i t «c i 6. D'«s<|ucn«t recolzada «n
yna calaixera, hi h» un* dona el cabell recollit i
una valona a les espatlles que reposa el cap sobre tl
seu braç esquerre (11). Sentale talnent qu« fumiti un

ft?



quadre que ««ta penjat m Im paret amb tres angelets di-
buixats 1 una figura tallada éê cintura en amunt, que
s'intueix com una, verge, à Í« dreta del quadre tit ha
un ral rallet oval«f. Damunt «1 moble vele« una urna de
vidre, amb un gerro dintre,i una altra setra en forma
co« de petxina*

VII: a.i.d.
IX: hi ha un treball molt delicat de tont» 1 tot 1 que la

factura és més aviat superficial, apreciar una
gran riquesa de matisos «n les trames creuades del di-
buix.
Tornea a aer davant la mateixa distribució de tre»
quartes parts de la planxa ptt gravat 1 la resta, el
quadrant inferior esquerre, pel text qye comença i aca-
ba alxi:

C
*»/*«»* *«» ni

oap intent.......,.,.,...,...,.

.»«n «I

toe sents,

*te fi li

la

- «'..A



"t :

VI

-/I casa e! senyor Jaume, el manyà del de
la volta» que hi de guerra
permanent. A d*haver dínat» havien
tingut marit i muller poder ave-
nir-sc; al vespre» la Caterina les tova-

Gravat 6. Altwr central úm I'Biglieia dele Junt i
Pastor d» Ba-c«lona.

^ •: A



CAFÍTOL. VI (pg.Si-69)

A..ra, «n aquest capitel, a*'na presenten els
veïna d« la Tristeta: el senyor Jaume (el manyà) i la seva

dona, 1« Caterina. Ell* són el matrimoni que van acollir la

noia.

GRAVAT 6 (pg.59)

III: Interior d'una església. Apareix davant nostre un altar

1* Imatge d'una verge al centre. Als hi

ha un sagrari, sia gerros i ciris. la

Verge i dins d'una fornicul« en forma de petxina hi ha

tres figures i un« creu.(12)

VII: al »ig del lateral dret i escrit de baix a dalt.

IX: hi ha »oit treball de i línies, però totes elles

molt i delicades de factura. La distribució és

ara completament nova i diferent a les vist

fins al moment. El gravat se situa per tota la planxa

tret de la part inferior que l'ocupa el text.

Ei capítol torna a cloure's la degradació paulatina

de les ratlles escrites i un« sanefa «1 capdavall:

, 11

sort i f d« ti í la

Trifttta, per affittir a la fum-

ate dt Im Creu,

'90



CáPÍfOL VII

tan sois «1 Regalat estava boig per la Tris*

têt». L'Endalet, un xicot d« 1 carrer d'en Malla, sempre ha-

via estat «naaorfct d'ell«; era «1 »«u ««or platònic. Pere

ara, des que el Regalat anava amb la Tris te ta , Ja no tenia

Il·lusió per a res, fins i tot «1 moviment sorollós i alegre

del moll li passava desapercebut:

... f . . . / . . . l'anar i mnir dt reculón» del» cor-
ro» atraeor-io« al battvnent»;
el rondineu1 de la matxina; ele crit» i lee ex-
clamas iom énergique» d f t i eofrtt***«,* el notar
en f uri»mat »«polita«* del carbó; la "palí-
i*a" lIMF* ,
«l« ull« t t«« ètoi-
qufa; anglee-of, fantàstic»

la d* t 1*3!»*!!*
ta paria d*I* í*ít?j t

*t»3rîë*e*» í *3Ì.3t,- la •:!*-
8~rruts t orpílíoao», de "vi pèl,

a/ard«íl«Jt« t" torpor át là aanîa-
reítn greett de as li«* eeplindidft i irti-
Ita "Hitquìna, i mottatxoê revin-
gute i *£ «xpr«»-
ata, ione í3 í battaixaê i pîbtfê,
0 «ï pintoreee atte eotxtn a ía íit-

i a doble; f i di f sara«ptff"
.J* Motril ï" «il« «»slapé**}f«,' là dolga

fonadetta dele mallorquín» i pfffattja-
der»; ta A l*« d« l*«
«4/1**, t d* tota dolga, t" mo-
fteja, la pitta «I« ge»t»t

t'asanpanys at t'optila la Ät-
bpida galano^; aqttell trotea I«, ^quella
1 d*l tràfec i èel treball què i
dí*tr*ta, no (a l'Ehdalet)
alcun en el» riot 'f
rdnpa, d'»»»r t A ^íf» ^u« /a la fri«£«ta
"torta a fil i li matava tot** I«»
. . . f p g . ?&-?€)

191



J Mo cri trist e! terrat perquè perdut el
seu natural aspecte,..

Li porti de li címbrete de la
estiva tancada tot el dii, La de
roba es vai en les dels terrats en-

Gravat ï

d* del d*

J £_



GRAVAT._.? (PÌ.7Ì)

IH: Pajlaatigurbà « Ve IMI una terrat» d'unea cases amb rob«
«•t*»«. Al fon», a l*e»querra» una església anb dye»
torres «pe a'enlairen. Is tracta campanarii «le
Santa Mari« del Kar. Pel cel volen ocells i

un estel hi planeja.
VII: a la meitat inferior del lateral epqyerrc.
IX: la factura é« SUAU i superficial» tret d'algunes zones,

«oït poques, on la punta Incideix per
aconseguir una foscos. La distribució text/
gravat és exactament la mateixa 1»anterior, el

gravat 6: 1» punta seca tota la la
part inferior on es troba el text. Un text

í d*aquesta

tpiat «t t et* f ui perdut f i

n£

....,.,,,,...,,

xifra J* -a t

*¿n dolçor de

dir t ¿«u *3F.

f W



CártfOL VIII Cpi,SQ~8?)

A.vul êm el dia del gran esdeveniment. Avui «•

casen la Tristeta l el Regalat.

GRAVAT 8 (pg.80)

III: Personatges. fenia davant nostr« set persones; ^inc ho-

i dues dones, Quatre dels van barret,

tres el porten de bolet i el nuvi de copa. do-

van molt usudades, mantellina i velona, perquè

avui és el dia del casament. Els tres del

primer terme són, d'esquerra * dreta, el Regalat, la

Trtstetm 1 1« senyora Caterina.

VII: a.i.d.

IX: el tractament de l'eina no varia anteriors,

torn« a haver-hi força treball de i d« textures

intentant explicar diferents qualitats de les robes.

Hi ha alternança de traços llarg» 1 curts» de líni-

es rectes, de no rectes i de El text

i el grmvat repartits equi ivament per la

meitat. A 1» superior hi h» 1« punta l a i « infe-

rior ei text. a la dreta, un tros de faldilla es

perllonga fins a 1« de la planxa»

El capítol en de piràmide truncada inverti-

da, a tali de cui-de-ilentia, renatala per sanefa

fotogravada -tai es ve en la «ajeria del»

capítols- i que diu el següent:

fi*



..................*.-.......•« ti «t

OOP, í »i
p«

fu« «•

" « cl els
de hi havia!

tot revolt. El pis llençava fanti-
il

Íes per i fer
la de les

No ho i d'un manyà; feit A
dos qye els del

sí «prou, no ens
ç no ni mir cu-



IX

Jöt*ota li del manyà i pel de
bodes: tovallons que es
encara l'aprest de li fabrica, Í qui sip
ha que eren i l'armari db la Co-

de doni endreçada, que
poc t poc, i mesura que la li
vinguda d'un fill els havia reser-
vant-los per avui per demà que es B noi vi
morir als quatte anys! Oh, bones mares i pre-
visores! com i s'allunya el I com;
imagineu felicitats futures que el no us

9



CAPÍTOL II (pe.89-96)

Jm/Q t"ota sab*« que després del eaaorl sol venir
l'àpat. Un gran dinar que ressussítava els morts. La taula
fel« un goig mai:

,,. f . , , I,. ,»t* «i* ^Fittati to«
à» <f'ar**t«* í talladta cu«

la At í**8*<*a, saltant
d?*«« i5síi*« a l'a lli*« a'.îîtf^ria t

* A fpg.90)

GRAVAT 9 ípg.89|

III: Taula parada. LA punt* sec« que ara contenpl«» »ostra

un fragment de li taula del dinar de bodes. Un plat

soper la forquilla i la culler« • la dreta í ei

ganivet a l'esquerra (el gravador no va tenir gaire

en en la inversió gravat

la disposició d'u'-.a t*ui* parada). La copa de

l'aigua l la del vi» de vidre, l el tovalló

plegat en de triangle. Al bell mig de l'estampa,

•¿na »agnífica de porcellana decorad» encarn

fumeja,i d*on hl surt «l d'yn* llossa. Finalment,

a un de la sopera» hl teniu i'««polla de vidr«

treballat conté «1 vi i, « l'altee copes «és.

VII: a.s.e.

IX: tret de lea fetes tra«» creuada de línies

rectes, a la reata dei §r«v»t predettine« lea cortes a

fi de remarcar el» perfil» de l'eina« 1 dels dibuixos

decoren les porcellane» i el vidre. El gravador

s« »erveim de la línia corbada per brodar amb

f§7



delicadesa les tovalles. És un gravat Milt sensible

1 4» molta atmosfera. La dividida ben bé

pel »Igt horit*ont»l««nt, per donar lloc» a la part

de dalt, al dibuix, i a la part de baix al text.

Amo aquest** paraules i d'aquesta s'inicia 1

finalitza el capítol:

7*̂  oíd la a pel de

."...........................,...,,.,,,..,,..,.,...,.,...

«4¿>opo?at «la

talla -U

d« la if*

X (pg.97-107)

d'ara j* a taula» bebcnt

i xerrant pels descosits. Els però, «1

seu aire de superioritat ist«,dl* de la expli-
quen les seves per fer entendre i dtaioatrar qui

realment dins el «atri«oni.



À mig dinar, com si els hi-
canviat cl i li Tothom

rialler ï comunicatiu, parlant alhora en conversa gene-
rii» menys els nuvis, que dir cip ni res

d'amagar, enraonaven a poc a i pel seu
compte de perquè sí ella reia o abaixava
de en la el encara l'obria
no la si aju-
dar la a dìr-li i
amb la virtut del i el

A en Llança donava la
murria sentimental, i era un d'enamorats» ins

Gravat 10



SMVâf IO Cpg.t?)

III: jntgglgg» En primer terme hi tenim la parella dels nou
casats formada pel Regalat 1 la Tristeta, «Is quals i-

denti fiquem per 1« fesomia igual a la del gravat 8. al

fons, esguardant-los, hi tia la Caterina. La parella d«

nyvls «» veu del pit «n amunt, tenen 1*

utrmda cota» 1d«t«»anada, 11 Regalat «near* porta el

vestit del ca*««*nt; la Tristeta no «1 té definit.

VII: * la meitat superior del lateral esquerre i «serit de
dalt a baix.

IX; entalle« dels cabells 1 d* l'americana del Regalat

p n. : «-ids i un negre vellutat intens. La res-
ta mostra un tractament de trast« creuada en

o tres direccions, no V* distribuït
1'anterior.

A dinar ?y» m* fis fci-

............................................

qui «l Ils«, tu o la

? d«* f- *•
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XI
*

4l

i li ti par-
ticularment, a ale-
gre, el que
els qui no hi Pot-
ser no
ni boniques parets
fumades, que li calç s'hi
desenganya, cobertes amb
models de per ú
baleé, gregues i encreua-
ments de reixes, patrons de
floreigs rovellats í feixos
de barres per les reconides
ni la mania a mi
aire un rondi
nador la cadena pe
jant de l'orella, o uní

per treure gemecs^
ni aquella de
lles que volten la xemen
amb les i
bec obert, els malls a



Cárfftl* XI (pi.lot-US»

£fa Tristeta l «l Regalat Ja fa tres «esos que
formen una nova família, lluny ilei carr-r d'en Malia. La Ca-
terina «is féu una visita lt com J« havia previst «1* ball
antuvi abar.s d«i casament, s*adonà que la noia no era g«nc
feliç. El 6«y «arit» «1 Regalat» tenia un «al vici: s'embor-
ratxava!

GRAVAT 11 (pg.109)

III: In t e r i o r d * una forJa. Aquesta vegada, cl gravat ens
mostra la botiga d'un mmnyà fent feina, «amnxant «1 foc
a la xemeneia i 1'enclusa a punt de rebre el ferro
calent 1 abatre'l a cops de «all. Dos nens se'l miren
embadalí is.

VII: a la meitat dreta de la part superior.
IX: predominen dues taques negres» * dalt i a baix, qye

corresponen al sostre 1 al terra» i la resta» el centre
del gravat, és de tons «és agrisats. Destaca la trawa
creuada Ja sigui »és densa o més transparent. Retorn«»
a la forma primera d« presentar el text a la part es-
querra i el gravat a la dreta.
Aquest capítol és un dels tres que no acaben cul-
de-1lentia perquè l'espai de la plana no ho penMtiaf

però comença aquestes paraules:

£a botiga ¿'¡at mannàt

dtl senyor Jiwe.......



om de
ínstruccié» a¿ib í eiagerada»
esquerpa a tota en el que tria les
i Ïa manera de í amb pre-
ferència a la suau i prudent, desdenyant-la per afec-
tada o fingida, el tenia» com tots eb de la seva
laie, aidons extremades, per a tot
el que o La
de i de la Í entre els
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m

clorn qualsevol pîrsona, «1 Regalat li uns gustos
1 unos preferències que descobrim «n aquest capí tol :

...t... 1., .l'ideal teu,donat, era m tole vencer
i kmiliop fomt que «n «t Molt e'aiftquét
et fartaleta i és valentia, a met a
aquttta altra et um detdir i rat**'» eg
^mtêwel atrevit fu* vclguê» ccntrapuntar-te a

o*poll«t de licor.(pg.¡19)

La pobr« Tríatela no es veu re» de bo aquell
xiraple.

GRâVAf 12 ( p g . 1 1 7 )

I I I : Escena inocturna. de «1 Molí. Sota un« nena de

barraca» asseguts «n un«» banciyetes xerren

al voltant d'un« taula on hi na do» gots. A band* t

banda de la '„enda i'a«ytttegy«n vàri«» »*qy«s 1 boeols

de v i . Es la nit i un llun iliunina 1*Interior de la

barraca. Al fons, trey«n el cap el» mestila deia vai-

xells . JAUME PLA va Illustrar fidelment, el gravat

que encapçala aquest capítol» les paraules d*EMILI VI-
LANOVA:

M« ttndtpol ée la "Kea*
ïo^panye de la, eolio, del /«fit la

A nit » voltata ée mmtt d» i pa-
dt acte t tifeul* fm?êêtmê aabrtjatt ptr

ta í p*r Id mffPOP et let
fü« <?ofcr:>n t«4 eetibee. (pg.lld!



VII; no Ili ha signatura.
IX: i« l'unica eatampa de tot «1 llibre qy« no està signada.

HI h« força barreja ite línies met«» i eorto»». L »en-
creuat» que donin* arreu, é« bastant irregular, sobre-
tot «n «i cel on la heterogeneïtat d« Ita seqüències
11 tfonen un air« »isterie» i emboirat. La disposició
«otre part gravada i part escrita torn« m. »«r la dt ia
meitat »up«rior pel gravat i la inferior pel text.

Ci om moltf de ewt*

inetrueeià

. , . . , . . . . . . . , . , . . . , . . que «o

f i la "naia"

l » dg f

,,.

CAPÍTOL XIII (pg.127-134)

A1 noy barri de i« Trísteta totes i««
xerraven del «atti*. Ei Regalat s*havia cap a L·l·la-

•t A



'quell tros del aura* de Lepant oc li Bai celo-
neta semblava unt petita Arcàdia; les cases,
iguals, germanes, d'un sol pis rematat amb i
fronte de la mateixa motllura, balconet i
i baix, el portal de li botiga, dues i
cada costat, que l'una ert de li anna, com un
mirall, coberta de rajola de València
cireretes blaves, i l'altra, la del
també, amb de de
i combinacions geomètriques, i dos armaris
plens de pisi de Trieste. L'aviram rondava el carrer
amb tota llibertat, atrafegada d'ací I d'all e! cap

13



v»na i deixava abandonada Im seva dona (després d'haver per-
dut un fill):

«It« t f quf pet It« Ar que ti
Aa tíuptt i'ftoM "guapo", m U kam fw®**
ât MU eo»tat.
-/It, filio.! malaventurada la <p* w ha co-
ntgut mar*. Ho, mo l'hauria ètimt mò a-
«p»<* traptlia. A^* •'fatala tVonoat, teuria
nmogwt I« t«rtt p»* aoò*r a out Za iota.
... Un mutuò q-Mì Im p^

wi cbtwiyqiat. fi« t«nia la ftaea de la ¿r-

GRAVAT 13 (pg.127)

III: Escena de carrer. Per la presència dels vaixells qu«
es veuen al fona pode« dir que encara en» trobe« al
Moll. Hi h« un grup d« nou persones. En primer terne
n'hi ha sis: tres clone» i tres nens. La dona de l'es-
querra porta uri cistell i un mocador al cap. La del «ig
té els braços creuats, I la de la dreta, que està d'es-
quena» porta una nena al coli.

VII: a la meitat del lateral dret.
IX: hi ha algun» falla en el dibuix, prineipalnent a les

cames dels nens, que no corresponen gaire a la po-
sició qu« tenen, 1 al braç de la dona qye perta el cis-
tell. Contrasten els tons fosco« de l«s done«, aconse-
guits amb el ereuanent d'entalle«, i la st:btllesa d«
les veles i masti Is dels vaixells,gravats amb línies
molt prines i de factura superficial qu* gairebé no re-
cullen tinta. La punta seca és a la part superior i el
text a la inferior.
Novament el capítol acaba en fonia é« cul-d*-llàntia
a través de la degradació paulatina del text que •«



clou MÈI una sanefa. D'aquesta manera comenta i fin«.
1 itza aquest penúltim capítol:

•qtttll trot dal carrer de de là Barcelo-

neta una petita Arcàdia;....................

* * *

qut te Cat trina»

i »e*n a éalt,

taulellft»

CAPÍTOL XIV (pg.135-143)

Q,.u« la Trlateta ja vivia de nou »i carrtr d'en
Malla era un fet, perd la Triateta s'e»tav« aorint i tenia
tot «1 veïnat pendent.

Molti deêprétt pél mem* i*m Alla
t* d'tn Burgués, un iK>lt aorbìt, mieerable-

ÍOÍ



XIV

comptes alegres treii el senyor Jmmel La
Caterina se l'escoltava sense dir res, alçant els ulls al
cel i sospirant per tota resposta.

— Així que vingui el bon temps—deia—, llogaré
una caseta a la Bonanova o per i em
n'hi anirem tots tres a passar l'estiu. Jo cadi dia pujaré
allí s les cinc, i soparem plegats, al mig de l'hort, sota
quatre canyes que arreglarem com uní glorieta amb
pàmpols, i amb un emparrat que sob deixarà veure el
cel en peces menudes; i el sol M baixarà garbellat,

Gravat 14
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mutt V f t t i t ani dttpullts à' altri, í amb mirar
it qui no M toca. Quan «stava »«ré, le» dones
U feif'i ffuanyar alum quarto traginant càntirs

Ira «1 Regalat que havia tornat d« L'Havana sense
ni un duro. La gent 11 preguntava i

. . . fui *w «w f «f de Ia tïiettta ?. . . f . . . j . . .
-S '««tat« «fui i tra la ¿fotta, ¿0
la tuif maíor: la p«wt te divtm, he diuen, ho
ditum ---- -fj?f. 142-143 )

GRAVAT 14 (pg.135)

III: Interior. En un priner pia 1 enfocad« de prop teniu una

dona recolzada en yn lilt. Pel text l per l» SCVÄ feso-

mia afirmar qye és la Tristeta, fé «la braços

dins del lilt i ei cabell deixat anar. L« mirada perdu-

da en l'infinit.

VII: a.s.e,

IX: és punta seca molt sensible,on hi contrasta la fi-

nor de la cara i dels cabells la forta de la

paret per entre ia, qyal »'hi entr«v«yen els barrot« de

la capçalera del llit de fusta. JAUME PLA »'inspirà en

ia seva dona quan era malalta per fer aquesta estampa.

De noy el dibuix és » la part alta de la planxa i ei

text a la baixa, Ju»t a la meitat.

Amb aquestes paraule» co««nça aquest darrer capítol:

V*¿ u:i« alegres treia el senyor Jaisne! IM

Cat t riña.

S10



1 Mill aquestes acaba tot« i* novella:

..........».„..,....,....,.,...,„t
mp baix i «t oou •« n'a-

aunwuruftt seguidament;

-to êimnt ko ditttn. .,

El colofó ens explie» d'on es van treure algunes

de les il·lustracions així l 'any 1 ei lloc on es va im-

pr imi r «1 llibre:

il·luetraeion»
al* I» II" t II

f et et l 'ojiada rf* d*
le* FI t F/f» d*! natural

Sa dirigit l'tdieió el il'

El fou ï«

d' Arft

ÎS.Â.D.Â.S,}

AUÏCELOffA
d* i »il noti-eênta quaranta~§et

Iff



l

a més <!• l'exemplar n* 60, la Biblioteca «I* Cata-

lunya if propietària també d'un aitre exemplar «J«
Es tract« dei n* 3 qu*( p«r lògic», potser l'hayrie« d'haver
analitzat aban« però, donada la seva particularitat quant

a proves, hm cr«fut convenient eo»«nt«r primer l'«Jte«pl«r
ordinari per »nte-ndr« «r* «tilor «I» »Ingylars.

Essent doncs «i segon que estudiem, ens limitarem

a citar «Is trets diferencial» respecte « l'anterior t
mostrar allò que fel singularitza.

FITXA ESPECÍFICA

E.l

Exemplar n» 3 (13).

E.2

1. PianKa d'una prova d'estat del llibre « ia con-
tracobert» anterior.

2. Portadella.

3. Gravat del capito! II a tall de fronti»pici.

4. Portada.

5. proves d'un retrat d'Emili Vilanova.

6. Justificació ael tiratge.
7. Pròleg.
8. fext i Il·lustracions,
9. Sèrie de proves sddicionml» conatityïd« p«r do» dibuixo».
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una prova d'estat 1 quatr« proves en ««tat definitiu.

9. Catàleg d'una exposició et gravats de Jaume Pia m. la Ga-

leria Syra d« Barcelona, «1 194?.

10. Colofó.

1,3

Biblioteca de Catalunya.

E.4

LLegat 1972) (14)

E.5

E.5.C: 25S x 200

E.5.F: 245 x ISO

E.i

143 pg, i Must r. * 19 pg. s.n.

E.7£« # *

14 gravats il·lustren el« 14 capítol» * 10 addi-

cional» per; 2 dibuixos» 1 prova d'astat i 7 prové»

«n estat definitiu

E.8

El llibre és f«t paper Extra Blanc de la ea»a Guarro,
però les provea addicionals varl»n d« «uport par la qual co-

213



sa ho farem constar «n «i seu moment, « l'hora de descriure
les estampes. Alguns full* porten la f11.6.

E.9

Les cobertes de ''exemplar són molt luroses, amb tafllet de

dos colors (granat i verd) i fil d'or. al lloa, en daurat»
hi diu: EMILI / VILAWÖYA / / GRAVATS / DE / JAWE
PLA / BARCELONA 1947.

Enganxat en ei mateix Ho« en» troben un paper de la Bi-
blioteca lei Inscripcions: P.P/276. Això significa que
el llibre pertany al llegat à

Les contracobertes també de pell altres sanefes i
incrustacions d'or. A la part superior de 1« contracobert»
anterior hi h«, «untada la pell, la planxa d'un* d* les
proves d'estat qye conté «1 llibre i després, a l'edició
definitiva, no s'edità pcrcjuè era renare» que formava

part de la planxa del gravat del capítol X:

III: hi h» un paisatge unes caaes fornant un
poble. En primer terme, « la dreta, hi tenim
un arbre i a l'esquerra pallers.

IV: pynta seca.
V: pi: 41 m 121.
VI; cour« niquelat.

Les guardes del llibre són d« seda.

El registre 1 la signatura d« lfobr« apareixen a la guarda

del darrera: Reg. 401.930 / Sig. P.P 276.

L'exemplar ve guardat din« d'un« capsa d« cartré» oberta per
un costat 1 folrada amb paper d« guarda d« tons rosats 1
granatosos.

If*



ANÀLISI DE US

Le» catorze provea que il·lustren 1« novella són

bàsicament iguals. La diferència més notable rau «n algunes

ratlles afegides o tornades a marcar «n algunes estampes.
El gravador feia això perquè a mesura que s'anaven tirant
les proves, le» planjt«§ t'ait«raven «n «te i es perdien al-
guns treta, factor molt probable sobretot en lei puntes se-
ques.

Gairebé tote» aqueste» proves port-en paper bíblia,
la filigran« La Gaviota» al davant, però n'hi ha algunes

que el paper és de seda. Aquest paper s'ha alterat el
teaps l, en lloc de protegir els gravats, el que h» fet ha
estat tacar-los i malmetre'Is anb la humitat.

ADDICIONALS

de la portad« ens trobe» j« la primera
addicional del llibr«, col·locada » frontispici:

GRAVAT 2.CAPÍTOL II

P.l

V: ps: 170 x 120
pp: 180 x 130

VI: pp Japó, amb barbes a 1'esquerra i a 1« part Inferior»
tallat prop dels bisells per les parts dret* i superior.
Enganxat s/pp edicié.

IX: no porta el text imprès. L'estampa està una nica tacada
per la humitat. Hi ha el segell de la B.C. sobre el full.
Aquest gravat actua a tall de frontispici per la seva
situació, tot 1 que no estigui estampat directament a
la contraportadella.
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a i* pàgin» segUent Ja trobem 1* portada que em
exactwnent Igual que 1« d« 1-exempUr n« SO, llevat que ara
porta el aegell de la Biblioteca estampat al damunt.

Al «Sor« hi ha anotat de nou tl número d* registre.

Do« més dels gravat« aadicionals é« l'exemplar a-
pareixen ara, aban« del pròleg;

RETRAT D'EMILI VILANOVA

P.l

II: JAUME PLA
III: é «t un retrat d'Emlll Vilanova amb el seu característic

bigoti 1 el näselet. Els cabell« ondulata, ratlla
al mig. La airada cap a la seva esquerra. Porta un cor-
batí i tan sols una lini» ens suggereix l'americana (15]

IV: punta seca.
V: ps: 148 x 115, tirat a sang.
VI: pp Japó antic enganxat s/pp edició.
IX: és una punta seca »oït delicada» »é» intensa en els ca-

bells, bigoti, näselet 1 ulls, Í més suau a la resta.
L* línia del coll de l'americana »«rea un ritme punyent
en el dibuix. Tan sols hi ha una «ica d« fona, fet
entalles entrecreuades, a esquerra i dreta del coll.
Al davant hi ha un full de paper bíblia amb la fil. La
Gaviota.

P.2

V: pp: 135 x 95, tirat a planxa perduda.
VI: pp Xina enganxat a/pp edició.

En acabar el libre descobrí« l'altra «èri« de nro-
ves 1 dibuixos que apareixen en el següent ordre: 2 dibuixo«,
1 prova d'estat i 4 proves en estat definitiu.

Tote» elles porten un full <1« pap«r d« »eda al da-
vant 1 cap del« gravats duu el text imprès.
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DIBUIX I

ZII: dibuix invertit é§l retrat d'EMILI VILANOVA que trobà-
vem «l principi del llibre.

XV: llapis i repassat amb vernís a l'hora de passar-lo a
la planxa.

¥: pp: 185 i 130.
¥1: pp de sed« enganxat s/pp edició.
IX: tret d'algunes ombres, «1 dibuix és gairebé igual que

el gravat. Hi ha el segell de la B.C. estampat l el pa-
per de seaa que té al davant l'ha tacat «oït.

DIBUIX 2

III: estudi del dibuix per *% planxa del capítol XIV.
IV: tinta negra.
V: pp: 160 x 165.
VI: pp brillantin« enganxat s/pp edició.
IX: és i'esbés del qyè serà el gravat, una gyla

de les línies «és principals. Porta »arcat un« rat-
lla les mides de la planxa i també el nüaero "XIV", a
la part Inferior esquerra. El paper de davant
l'ha tacat c onsl de rabí entent. Al verso hi té estampat
el segell de In B.C.

GRAVAT 10. CAPÍTOL X

P.E.l

III: tenim davant nostre una esta«p» composta per tres gra-
vats: un de principal «1 centre i dues remarques (su-
perior i inferior). La superior correspon a 1* planxa
que port« el llibre • 1« contracoberta.
A la part interaitja ni ha el gravat del capítol X,
treballat J« el definitiu» però sense la firma
gravada a la planxa.
La tercera part, la inferior, en» «ostra un» cal«
un castell m l'esquerra 1 unes barquetes a la sorra
que treuen el morret. Al «ig, doa arbres; i a
la dreta, sense tenir res a veure la composició,
hi ha el croquis del cap d'un gos.

IV: punta sec«.
¥: ps: 244 x 125 r.s. p«: 47 * 125

gravat cent. p»: 167 x 125
r. t. p»: 30 x 125
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VII: Jaume Pla» llapis tint«» m.i.d. del gravat central.
VIII: "1/1", llapis tint«, a.I.e. del gravat central.
IX: I«« dues puntes seques superior i inferior no aparei-

xen a la novel·la, són sezillament remarques que cor-
ri iponen a paisatges de Tossa, on JAUME PLA à'estava
quan f«la ffigttta.
Al vo 1 tanF̂ ïr'iravat central, í f«t ano la punta, hi
ha unes ratlles que marquen el lloc on posteriorment
es faran els bísells.

GRAVAT 1. CAPÍTOL I

P.l

VI:
IX:

pp Japó antic "collé" s/pp edició,
és una «Ica «és fosc que «1 del llibre degut al netejat
i « la textura del paper, »oït satinât i sense gra. El
paper Japó està tallat ran dels biselIs per «sta»p»r-io
s/pp edieié pel sistema "colle". HI ha el segell d« la
B.C. a l'a.l.d.

11. CAPÍTOL XI

P. 1

VI: pp Japó antic "collé" s/pp edicié.
IX: el paper Japó éa tallat ran dels bísells 1 enganxat

el full del llibre en cl de l'estaapació.

P.2

V:

VI:
IX:

pp: 172 K 9s, tirat a planxa perduda per dalt 1 p«r
1'esquerra.
pp Xina enganxat s/pp ediuió.
per 1'esquerra no es veuen el» bisells perquè s'ha ta-
llat el paper.El gravat es vey tot, hi i'es-
pai del text. A l'a.l.a. hi h« el segell <J* 1« B.C.

GRAVAT 7. CAPÍTOL VII (lò)
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P.I
ZI; 1* diferència d'aquest« prov« amb la definitiva del lli-

bre rau «n que til luí estampat «1 segell d* ).* Biblioteca
1 que «I full porta la fiI.G.

« * *

abans del colofó » l relligat «ab els fulls d«l
l l ibre» hi trobe« «1 catàleg d'un* empoiiciô a la Galeria
SYRA del passeig de Cràci» n* 43» on s'anuncia «1 següent:

DEL 3 AL 16 d« ««yo 194? / J. PLá / «xpon« Ima i lustraci eme«

al buril y punta / »«c« para una «éieiôn ite lujo d« 1« novela / d* ab-

biente barcelöni» ochocentista / TRISTETA / d« imi il Vilanova / un

de A. Vilanova, (i7)

A dins, a la contracobert« hi diu:

El texto d» esta edición h« / • * / i»-

en los taller*» d« la / Alianza a« Art»» / Gràfic»» (S.A.

D . A . G . )

Al -*-»rs hi ha la priaer« plana del capitul If» reduïda, l

reproduït en aquest« tesi.
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L'exemplar que anem * comentar tot seguit è» pro-

pietat «J* JAUŒ PLA t êm wn ûmlm 5 DE

nominat per a la seva esposa BACÍN.

L« distribució d«i llibre »«gueiit l'ordì*« del punt

G.3.1, però amb «Igurt«» variación» per s«r un exetipiar pre-

ferent, L'obra, enquadernada pell francès« i fli d'or

les gyardes uè seda» e» del segUent:

1. Planxa a la contracoberta anterior del llibre:

III: planxa del gravat del capítol XIV.
IV: punta sec«.
V: pi: 170 x 120.
VI: coure niqyelat.

2. Portadell*.

3. Frontlsoicl a»b el retrat d'EMíLI VILANOVA gravat a la

punta seca:

V: ps: 148 A 115.
VI: pp Japó antic.
VII: Pla,11.,a.i.d.
VIII:M3/16",il.,a.l.«.

4. Portada.

5. Justificació del tiratge, on al peu hi diu:

DE

PER A

tot 1'afecte del

(Jau«« Pla,11.)



6, Pròleg.
?. Text 1 gravats que 1'Il·lustren.
8. Celofô.
9. Prove» addicionals de i»«x««pl»r d« col·laborador «staapa-

de» »en»e t«xt l formant yn total d«: cinc dibuixos,tren-
ta du«« proves d'estât 1 vlnt-i-una proves en estat defi-

nitiu.

Les proves addicionals apareixen «i final del
l'exemplar lea «ñire« citant 1 analitzant l'ordre de

col·locació en ei relligat del llibre;

14 proves en estat definitiu
(un« d« capítol)

En primer lloc veié» catorze proves, qye correspo-
nen a l'estat definitiu dels gravats que encapçalen cada ca-
pítol, tirats en paper de fil antic de diverses talguna
dels quals porten filigrana. JAUME PLA v« eataapar aquestes
proves un mostrari per guardar les »arquea d'migua dels

diferents fabricants de paper.
Cap d'aquestes proves port* ei text imprès però

l'estat de la planxa ja correspon al definitiu.
Citen a continuació aquelles prové» estaupades so-

bre papers qye mostren la filigrana.

GRAVATS 3. 4 t 6. CAPÍTOLS III, IV i VI

IX: fil. A.PQMANÍ
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GiAYAT t. CAFttOL IK

IX: fil. Auf»

GRAVAT 10. CAPÍTOL I

IX: fil. JQAJf ALSINA

GRAVAT 12. CAPÍTOL XII

IX: filigran» Il·legible perquè 1» tint« d«i gravat ho impe-

deix.

5 dibuixos » llapis sobre paper de l'edició

i

III; fragment d'un carrer arcada en primer terne.

VIII: "La via Layetnna-73- 145 « 160 / Exposició gràfica de
vies desaparegudes*1»li. ,»1 peu.

IX: el dibuix es deuria treure d'Algun catàleg varen
obrir la Via Laietana. Aquest dibuix no surt en
gravat d« l'edició corrent, oi tampoc tí*aquest exe« -
piar.

2

I I I : tres vestits de l'època vuitcentista. Un d'ells
porta ««poll« de vi.

IX: hi ha e I nùmero **Xlf i l'espai pe! text «arcat m l'es-
querra, «qyest dibuix és «1 llibre. Al dors del
ful l hi ha iaprès un fragaent de 1« novel·la cose»
benignes. JAUME PLA deuria «profitar »qye»t paper per
fer un estudi pel capítol X de friat»ta, però des-
prés va refusar.
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DIBUIX 3

III: paisatge urbà d'uns terrats amb les torre» d'una es-
glésia: l 'Església de Santa Maria del Hard« Barcelona.

IX: aquest dibuix s'assembla molt al del gravat del capí-
tol VII, perd varia un xic la disposició de les cases.

4

III: dibuix del gravat del capítol VI.
V; pp: 215 x 150,
VI: pp de d i b u i x enganxat s/pp edició.

5

I I I : c roq j i s pel gravat del capítol XI, pere Asb "ses gent i
amb ur. » » s t a l l -1« persones en d i f e r e n t s p - s i t ires.

I X ; "1 -i. t -n x r,- apareix cosí a gravat \ .f ; l l . s ! r ï la no-
v e l l a , À: 1:rs del f i l l hi ha un a l t r « » l i r - ^ i x -j-je cr r -
•"»sp.n i . :*• i r ap í*"? ! IV però sens*1 la f i r ,r.i del Re-
^a la* . : ^»""- -"=7 -*»T!-»* i **at . Al d ^ ^ i x , 1 e r * " , n; c~ns t*a
el r. une r "VI I ".

prevés del retrat d 'En i l i Vi lanova

P . E . l

IX: s.b. És un estat anterior al d e f i n i t i u » no
nuraeractó.

P .£N D E F I N I T I U

IX: bisellada la frontispici.



CAPtfOL I

3 proves d'estat
1 prova en estat definitiu

P.E.I

V: p»: 197 x 121.
VI: Jaume Pla, lapis tinta, «.i.d.
VIII: *»2/2*% llapis tint«, a.i.».
IX: a.b., r.».{cap urn nan).

P.E.2

VII: PI«, llapis tint*» «.i,d.
VIII: "1er «stat«, llapis tinta» a.i.e.
IX: s.b, r.s. i fil.G. En aquesta prova hi ha més estalles

a l'anterior, per tant seri« un segon es"-a» i ne
un primer consta aquí.

P.E.3

VII: Jaume Pla, llapis tinta» a.i.d.; pla (lil.a la planxa»
a.i.d.

VIII: "Estat definitiu",llapia tinta» à.I.e.
IX: s.b, increment en fil.G. La Ja

és cora la definitiva, perd tallar.

P. EM

VI: pp antic.
IX: fil.G.

II

2 proves d'estat
1 prova en definítiy

P.E.l

V: pa: 173 x 12?
VII: Ja«« Pia» llapis tinta» a.i.d.
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vili: *Ur «»t»*11, llapis tint*» «.i.«.
IX: ».ST, r,t.» ftltß.

P.1.2

VII: Jaune Pla, 11., a.i,d,| pla, a la planxa» a.i.d.
Vili: "Estat definitiu", II.. a.i.e.
IX: s.b., r.e. Wove» entalle« a tcrr*. la é» la defi-

nitiva però senae tallar.

F. EM

V ; pp: 17í> x tS, tirât a planxa perdyda.
VI: pp Xina enganxat a/pp edició 1« fil.G.
IX: és J» la definitiv« pere no «s veu la pisada cíe

la planxa perquè ei paper Xina er« d'un« «ida inferior.

P.E.l

III

2 proves d'estat

r'3 x Ic6.
Pla, llapis tint«, a.i.d,

*»s»at", llapis tint», «.i.e.
a.b.. fil.G. En llapis hi ha escrit el HIM «
l'estvtpa,indicant «1 capítol. Altrament, després JAU-
ME F1 LA collocarla aq»_- i. »^ *at al capítol III.

P.1

Pla, 11., a .t.d.; pla» a 1» planxa» a.s.d.
"Estat -infinitiu", 11., a.i.*.
s,b., f11.G. La prova és la definitiva p«ro *ncar«
*?s*à :-;ense tallar. Hi h« espai d* r*«arqy«s» p«rè no
gravades» per això les de ia pisada les
d* la P.E.l l grans ia definitiva.



CáPtTOL IV

2 prov«» d'«»tat
l prov» «n «tat definitiu

P.E.!
¥: p«: 173 x. 124.
VII: Jaune Pla» llapis tinta» a.i.d.
Vili: "1er estat", llapis tinta, ».i.e.
IX: a.b.» fil. G.

P.1.2
VII: Jaume Pla, 11., «.i.d.; pi», a im, planxa» a.i.d.
VIII: "1/1", 11., a.I.e.
IX: s.b., fil. G. Més entalles i carregada de tinta

qu« l'anterior.

P. EN DEFINITIU

IX: fil.G.

CAPÍTOL V

2 proves d'estat

P.E.l

VII: Pla» llapis tinta» a.i.d.
VIII: "1er estat", llapis tinta» a.i.e,
IX: s.b.» fil.G,

P. 1.2

VII: Pla, llapis tint*» a.i.d.
VIII: "última prova d'acerar" (19), 11., a.i.e.
IX: s.b. fé entalles 1* prov« anterior» enca-

ra no é» co« la definitiva.
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CâftfQI* VI

3 proves d'estat

P.E.!
V: p»: 172 x 124.
VIZ: Jaune Pla, llapis tinta, a.l.d.
VIII: "1/1", llapis tint«, «.I.e.
IX: a.b. Poc treball d1entalle« «near».

P.E.?
VII: Jaume PI«, llapis tinta» a.i.d.
VIII: "1er estat", llapis tint«, ».I.e.
IX: a.b. Més entallas qu« a l'anterior. Aquesta prov« cor-

respondria a un segon estat j» que és posterior quant
a treball ai nunerat "1/1M 1 citat per nosaltres
P.E.l.

P. E. 3

VII: Pla, llapis tinta, a.l.d,; pla, a la planxa, la-
teral dret.

VIII: "1/1", llapis tinta, a.i.e.
IX; a.b. La prova és la definitiva, pere tallar,

VII

2 provea d'estat

P.E.l

V; ps; 172 x 123.
VII: Pla» 11., a.l.d.
VIII: "1er estat", li., a.I.e.
IX: s.b.

P.E.2

VII: Jaume Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "1/1", llapis tinta, a.'.s.
IX: s.b. entalles qye l'anterior, La prova Ja é»
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la definitiva 4*1 llibre però sense tallar 1 »«n*« la
firma a la planxa.

CAPÍTOL. VIII

2 proves d'estat
2 prove» «n estat definitiu

P.E.l
V: ps: 169 x 122.
VII: Jaune Pla, llapis tinta» a.l.d.
VIII: "1/1", llapis tinta, a.i.e.
IX: a.b.

P.E.2
VII: Jaume Pla, llapis tinta, a.l.d.
VIII: "1/1", llapis tint«, a.i.*.
IX: s.o. La diferència 1« prova anterior rau en

ara hi ha entalles.

P. EM 1
VI: pp Japó nacrât.
VII: pla, a la planxa, a.l.d.

P. EN DEFINITIU 2

VI: pp Japó antic.
VII: pla, a la planxa, a.l.d.
IX: escampat i **nganxat en ei mateix de la impres-

sió pel sistema "collé** edició.

II

1 prov« d'estat
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P.E.j

V: p«; 104 E 122.
Vil: Jaume Pla, llapis tinta, a.í.d.
VIU: *ier estat11, i lapis tint», a. i.e.
IX: s.FT» r.i«(fruit»»)» f11,G. La prova encara no és eoa

la definitiv«.

CAPÍTOL X

2 proves d'estat

P.E.]

V: ps: "ï K 125, tirat a planxa perduda.
VII: Jaune Pla, llapis tinta, a.l.d., dina la pisada i da-

munt de les remarques.
Vili: "1er estat", llapis tinta, a.I.e.
IX: a.b., r.s.(paisatge de fossa), r.i.(cap de gos).Aques-

ta planxa la trobaven ja m l'exeaplar n* 3 de 1« B.C.

Jaume Pla, llapis tinta, a.l.d., dins la pisada 1 da-
munt de les remarques.
"Estat definitiu", llapis tinta, a.i.e.
s.b., r.s. 1 r.i. Noves entalles i noves remarques.
Tirat a planxa perduda per la part de dalt. La prova
ja és con» la definitiva però remarques i sense la
firma a la planxa.

CAPÍTOLXI

4 proves d'estat
1 prova en estat definitiu

P.E.l

V: ps: 177 x 122.
VII: Jaune Pi«, llapis tinta, a.i.d.
vili: "1/1", llapis tinta, a.i.e.
IX: s.b., r.s.(caps d« nena 1 tors dt noi).
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P.1.2
Jaume firn, llapis tint«, a.l.d.
"1er estat", llapis tinta, «.i.«.
s. b. Noves remarques superiors 1 me» entalles. En rea-
litat aquest ««rift ivi segon estat ja que la prova I«
posterior a 1»anterior p«r l'incr«»ent d* treball. Per
això nosaltres la citem a P.E,2«

F.E.3

VII: Jaume Pla» llapis tinta» a.i.d.
VIII: "1/1", llapis tinta» a.l.«.
IX: s.b., fil.G. Noves entalles, sobretot al t«rra;r.s.

Jaume Pla, llapis tinta» a.l.d.; pla, a la planxa» a
la part superior.

VIII: "Ultima prova abans d'acerar" (20), llapis tinta,al
peu.

IX: s.b., fil.G.» r.s. Noves entalles. Ja és la defi-
nitiva però sense tallar.

P. EN ESTAT DEFIMITIU

V: pp: 170 x 95, tirat a planxa perduda.
VI: pp Xina enganxat s/pp edició.
VII: a la planxa» la definitiv».
IX: la prova ja és en estat definitiu però no es veu la

pisada de la planxa perquè el paper Xtna tenia aques-
tes mides.

P.E.l

CAPÍTOL XII

2 proves ^'estat

ps: 195 x 125.
Jaume Pla, llapis tinta« a.l.d.
"l«_r estat", llapis tinta» a.I.e.
a.b., r,s.(capi d*hon«).
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W. 1,2
Vili Jaume Pla, llapis tint«, a.Í.à.
VIU: "I/I*» llapis tint*» •.!.«.
11: s.b, r.«* Noves entalles. JÉ, é« com la definitiv« però

sense tallar.

CâPfîOL XIII

2 prov*» d'«»tat

P.E.Í
V: ps. 170 K 124.
VII: Pia» llapis tint*, ».i.d.
VIII: "1er estat", llapis tint*» «.i.«,
IX: s,b., fil.C.

P.E. 2

Mil: Pla, llapis tinta» a.l.d.
VIU: "2on estat", llapis tint«, a.i.«.
IX: s.b. Noves entalles al fons. Els vaixells no hi

eren. La prova encara no «m configura la definiti-
va.

CAPÍTOL XIV

¿ proves d'estat

P.E. i

V: ps: 17? x 127.
VII: Jaune Pla, llapis tint«, a.i.d.
VIU: "1/1", llapis tint», s.i.s.
IX: s.b., r.e. i r.s.
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IM. l
Vil; Jaume Pla, llapis tinta, a.i.d.; pla,a 1« planxa,a.8.e
VIU: "ui tia* prova abans dl1»««?«*1* (21),llapi» tinta,*.i.«.
11: s.b.,r.e. 1 r.s. Noves entalles al fons. La figura és

igual a IA prova anterior, La prova Ja és la
definitiva pere sense tallar les remarques.
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