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êlê «male I l'e^lotaeié agrícola,, fs u>m
battant Hita, ordenada, traballate, Sn d'alii*«« tempe veure
en aqutftet terret «»It« m,n*Oet molta gent feinejant al
domina la meoanittoffié. Mie munt d« Balaguer entrimi ja en inn altre
»«AI» i ima ûûfi temblamt e'esdevé ti avanem p*r la ruta de
quan deixm endarrera ârtem de 5*p**. El paisatge perd densitat
hwmna, et va fent coda vegada met êolitari t «tés *9q»<erp.

tit

GRAVAT 34 pf.143

II: Pe l svo l t an t sde Montgai.
Ill: un caal que surt d« l 'a. i .d. d* l'estampa «na

cap a un« envoltada d'arbres li ombra.
Al fons es perfila la silueta d 'una muntanya. El
cel és net de treball,

IV: punta sec».

V: ps: 162 x 228 (15}.

IX: hi ha grisalla d« i els bisel Is amples.
Té una factura «oït i el» traços -que

ser l l i u res t frescos- creen un seguit de traînes
irregulars.

*•*

SEGRÍA: Capital

f! éê «I d« la ta et ita ï J«
Lleida, f . . . j

4 çue l'fTîenêiâ sigui tan korittont a!, /í» «urr'ffl
«Is d* *a esparsa 3̂ *1 «wlc poc« vt«{££««; 2 'AriHÌ^aiiii
«H la «seases "fenuwstatitat» í a "i/a pfr^uè ncrmatffrí

«n K*Í tf«?*naj»£ i'tofia ^u* a^Hìè^ps a!

1«!
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GMVAf 35 p§. 147

II:
III: tres per«a 1 una pona.
IV: by ri.
¥1 : coure ,
IX: s. b. És l'únic gravat del llibre qye no pren un te-

ma paisatgístic a representatiu d« la tonare».

La "terra fer«»** é» «tuboli izada per la fruita. La

incisió del burí és profund*, però les entalles

creen les oabre« no donen una sensació de pla.

(RP.5359)

LES GARRIGUES. Capital: LES

'-'f ì*,t*-.i ***,•"'.it-rì*-'f ¿f".wit hi ha /uri» ¿irr '¿
"i if", .*vJ. l'»'!»i"vnf rf*"*'r-"*-:,ifr d'zfttis'i ::st •;"r*:" *

"•*'»;*, !'T'^IÍ.?. 4 "i íT''"vp.? 'r: ^a ?a r \"«f''.*"'ü* ït i»-»

ka estat ~<Vi la sera j"ri?ite'i"*Î3 "* 3fì

j I** 'ïarr'guf» gïirvbé no kí plou, l'exÍ9tïn?Í4 i'v ?in.i;

i ••<•! ï^rf "**.

36 pg.151

II : Paisatge Torfas al _f «

III: en muntanyet» <Jel Bell mlg de la planxa hl ha

ei pöblet de Torms. El p«lsat§e es constitueix

feixes treballades per al conreu.

IV; punta seca.

V; pi: 215 x 325, ps: 215 x 322.
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VI : cour«.
IK: i,b. Tot l qm el cour« em mèm gruixut, la planxa

no «sta bise liada. Quant al sistema d« treball, re-
corda molt m la planxa de La Segarra. (IP.5360}

BAII LLOmGÄf. Capital:

El B-ìix LL-ibfegit è» una titrtta i Té forma
?jf i**" -ria una A molt «f t irada, *t si ti*
:* *,7 i- imf il «far, t B la iiapcaieíé d*
rvr un i*:**4 ^H€ :>i r<?í»ptr<mt «tpwìrta» jowf efe

**« Ja la f

, es T
n:*kr,it i*

V- r','»f,»-:* tf,«î 7^;!..'^-' a, *j£«tJrta» pt
,* *-,tí.- -A Tu*1 /î»i '""f í»/» r'fcl« ü« tnt«*it d« T ífs gent.

liJ-JM

37 pg.155

11 : Paisatge del Prat.
Ill: arbres llargs i «sd»nd«rit«, fulles, cen-

tren la co»po8lci6 travetaant tot« 1* planxa. Al
fons es veuen edificis del Pr*t I d« Its

pairals hi queden. palmeres
delaten «1 clima mediterrani d« la zon«.

IV: burí Í16).
VI: cour*.
IX: a.b. És representatiu de la zona «1 contrast entre

les edlficaciona «oderne» de bloc» d« pisos i le»
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«ul«*taat> 1* pr»«ènel« 4« Iti palabres que palesen
1* pròxim tAt d* la eoata. In «i gravat conviuen
1*» lini*» r«et«« dui« edifici» amb iti corbades
i sinuós«» del» arbres, il» fosco» s'han aconseguit
«»b la Ineialô nés profunda de l'eina «n el »«tall
que després peraetrà recollir »é» quantitat de tin-
ta (RP.S361Ì

EL BARCELONÈS. Capital: BARCELONA

1*8 zomapques han de tenir alguna mmn de lògica,
In independència del Bsrselonèe ten, al meu f*ttendrff,

J sembla ï-y^ba clar-Caav* que pertanyen s la "
rna, S^nt Aa*ià de Sesee, Jcnf.i Cc'.y^a is

de llzr.regat, Etplngu*$ de LLzbregat í can;

38 pg.159

11 : La ciytett

III: un grup d* blocs de pisos s'apinyoquen en pri««r

tirate i, enllà, sense veure's precisió,

s'endevinen edificis fin» arribar al mar.
IV; aiguafort.
VI: cour«.

IX: s. b. veure tres cremades diferents d'àcid i
en tot el gravat predoninen les entalles verticals
dels edificis. Aquest* verticalitat és tren-
cada per les cortea de le» »untanye» de creuada

intens». PLA, aquest gravat é» el
aés dolent de tot el conjunt. (RP.S362)
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L*oto« »»acafem ti

ACABAT D'I«PRmiH IL Pia

lira et crotR MI 1976 : 1 7 )
ft LIS PRMSIS W

SOTA Là M

JAU» PLA.

»t«
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LES COMARQUES
•BOO

(1) Al colofó dal llibre» i turile « l'edició «M l'any i978 m
llançar l'Editorial Blu««, es p«rl« <te l'any 1976 tem « *a*a
é« publicació de UB EDICIONS N LA ROSA VIRA. In realitat,
perd, «1 1970 J« «s féu lliurament d«l primer ple« i per això
a la portate del llibre hi cenata l'any 1970. El 1976 «t pu-
tì icà la darrera cowarca 1 ea clogué l'edició.

(¿) Per «é« infornaciò vegi1» «1 volu» 7 de la Oran incicloptaia
Catalani.

(3) Vegi'P el punt G.l del llibre 12 gravat» i un autoretrat __de
Jaume Pla d'»questa tesi i que correspon « 1« »èva nonografi«.

(4) Al registre de la B.C. m diu qu* le« planile« «on d'acer per-
què ttnen el color d'aquest metall. No hi h« dubte, però,
que són de coure. La majoria d'elles estan niqueladés per
tal d'assegurar un bon tiratge i «a el níquels t allò que li
donc -¡questa semblança d'aee.*»

(5) al registre de i« B.C. s'hi llagir «queataa paratile*;
ftf del êomâer» d'aiutata »w
»«*« /«• ffflp tiretg* firn d'apií * oí«fna«-
to, any»• Dmatiu et t'ont«» ¿mum. Fi« í P&lltjâ.

És p«r setiu que le» piai»«* no «atan caneaHadaa i
•ixf, quan hagi caducat aquesta clàusula, M*n podrà fer -
»i 3'«sc*u- un nou tiratge. Î UQHPlAt 0HIC,doaea,AO e« va fer,

(6) En tot el llibre hi trabe« 20 puntea sew*«»» 11 burin», 5
aiguafort», 1 vernís tou i I aiguatinta.
Els burins, els aiguafort«, el verni« tou i l'aiguatinta fo-
ren gravats a cas« a partir del dibuix qua JAUME PLA havia
fet del natural. Le* puntes seques, llevat da lea dels gra-
vat« n.17 (Gironès), n.18 (II Marea»«), n.20 (Conca de iarbe-
ri), «I n.33 \!ai* Camp) i ei n.36 (Les Garrigues) foran gra-
vade« directament davant del paisatge. Aqueataa cinc, en can-
vi, van ser tretes ú'«A dibuix previ degut a la dificultat
que suposava Invertir alguna elements caràcterfatica de la
zona en «l noaent de gravar.

(?) lla texto« que he« poaat a cada comarca aôn un axtraet« d«
cadascun dels escrita de JOSEP N* ESPINAS. Amb alla voie»
«intetita*r la idea qua l'acriptor oferaix da cada cwMUPca ja
que en« ha semblat 1« fona més idònia far a ««Mentar la
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LIS COHAWJUES OIL PRINCIPAT
NOTES

Mim vi»io personal.
Hem conservât U transcripció Integra tot i que hi h« algunes
faitea d'ortografia que segurament foren degudes « problemes
d'impremta «és que a una deixadesa te JOSEP M» ESPINAS, ja
que en altre« lloes estan escrites correctament. Errades com
"•on", "dona11, "construit" o "la olivera", tu lloc de "són*
(ésser), "dóna" (donar), "construït* íeontruiH o "l'olivera1*
en son alguna mostra.

»•*(8) Al costat del gravat només hi diu "Gravat a 1'«aguatinta*
Notai tres, però, h i afegiu epe aquesta aigua t in ta i» a la gatM
i que també hi ha alguns tocs de burí i de ruleta, si bé en
poca quantitat.

f9) Els tocs ée burí, que no consten com « tècnica del gravat, es
poden trobar en algun« punts del camí, per a vorejar-io.
La ruleta, «near« que «oït e«poradic««entf tsjabé «pareix en
alguna zona.

(10) El burí no consta co« m tècnic« d*«quest gravat, p«ro amb
l'ajut d'yn coaptafils he« ««brln«r que hi h«
ineisiona d'aquesta eina «n el netall.

(11) Vegi's nota 10. 41« troné« del» arbre» de la dreta hi
veure la incisió del burí.

(12) Vegi'» nota 10. Le« «Italie« d*l bufi hm servit per re««re*r
algun turonet del pri«er t»r«e*

(13) Vegi's not« 10.

(14) Vegi's not« 10. Aqui l'«in« h« sarvit p*r reforçar öl» »s-
gr«» del» trones tel« «rtre».

(15) aquesta planxa no es troba al fons d« 1« B.C. perquè pertany
a JOAN URIACH, col·leccionista d'aquestes Edicions. La famí-
lia Un ach posseeix IM exemplar especial que ademes de les
prove» definitive« i ei tsxt c-onté un tótre wlwi amb un« sè-
ri* de dibuixos i de proves d'estat que el f« diferent « la
resta d'exemplars.
Coa que nosaltres no hem pogut veure aquesta planxa del Gra-
vat 34, BO sabem IM mides exactes del metall o si el coure
està ni quelat.
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~f '

US COHAÄQUIS DtL
HûTIS

Altrament, {M! fet de Mr una punta seca «i cal servar l«
puresa te IM Unie« en gn tiratge llarg, creiem que d«u es-
tar niquelada per «ixi asa*«urar mm bona eatampoci0 en tote«
let prove«.

(1§) Ai coatat dtei gravat hi «tu -»rrdnl«»»nt- ̂ u» è» im gravât a
la la punta seca. Nosaltres afirmem «p« i» im burí, i «ixi
consta també a l'índex ¿te l'exemplar i a l'edició ée Bit

(17) Vegi's nota i.

5*0
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f ff ÖL; E l . . l l i b r e de les bèsties (1 )
aiguaforts «n color (2)

Gr»ny«r, Pròleg de Jordi
LLOC: B«rc*löti*

de LA Ver«
(194?) (3 )

G.l

LLULL(€lutat de Mallor-

ca 1232/33-1315/16). Escrip-
tor» filòsof, i

missioner. Fill d'un
català» tingué educado

acurada. D* fou
«1 d* l'Infant
príncep h*rey

«1 rei II

d* MA!lore«, I el con-
vertí «n un gran viatger»
activitat al
llarg d* tot« 1« vida.
E» casà, tingyi fill« 1 eon-

S4J



rei 1« poesia trovadoresca. MI* tarà, revelació divina
ei féu renunciar itole plaers, «Is honors I la riquesa
d'aquest món per posar-se al servei tie Crist. Això succeïa
quan RAMON LLULL tenia uns trenta anys.

Amb 1« seva conversió féu el propòsit cíe dedl-
car-se 1« resta de la »«va vida « 1 »estudi» a treballar
per la humanitat 1 a propagar el cristianisme mitjançant
la predicado, Fou deixeble i «estre die les «iHors uni-
versitats. La aeva intenció era la de convertir «Is sar-
raïns al crlatlanls«e i es proposà « tal efecte d'escriure
llibres contra els errors dels infidels. Per tal motiu
redactà 1'Artdemostrativa que explicava »Is estudi-
ants de la Sorbona de Paris per posar-lo a pro*/». Però
resultà »er tan complicat que no ho entenien i fou alesho-
res, 1 per simpllfic»r-ho» va escriure 1 redactar
el Fel iK o Llibre de Meravelles (aprox. entre 1286-89).
Aquest llibre és d'enciclopèdia on s'aplega el
saber de RAMON LLULL. Consta de »oïts capítols de gran
extensió. De fet» cadascun d'ells podria ser un altre lli-
bre: LLibre de l'Home, LIIbre de1 s Elements, Llibre dels
Ast res, Llibre de les Bèsties, etc.

L'idioiia »avi, el de 1» cul tur«, a l'edat nit Ja-
na, era el llatí, però el poble smbia el català.
I RAMON LLULL, que volia instruir el poble, v« escriure
en català la major part de le» seves obres. Amb el seu
esforç, el català literari v« ésser conegut ràpidament
a tota Europa. Es convertí així en el priner escriptor
de reno« de 1« literatura catalana, i esdevingué el filò-
sof de llengua vulgar de final« del segle XIII 1 el pri«er
del «on occidental. (4)

JOSEP I GI1ALÎ (iarcelona, 1SÍÍ-1ÍS3) (5).



§. 2

JAUHt PLá v* l legir ei Llibre de les Bèsties
d« l 'edi tor ia l "Els nostres clàssics** i on acabar la lec-
tura, immediatament pensà «n JOSÉ? G R ANY E R a 1 ilustra-
dor, GRANYEft, tal diuen el« f ranéese», era un» "aniaia-
lier" 1 aquella feina il esqueia de pï«.

El LLjl&r« ............. de ._!•.• ...Beatles constitueix «1 setè
apartat del LLibre: .......... d» Meravel It» . O« ftt pere, és un
afegit no paa una obra pi«na««nt integrada» tal
observa JORDI (S) «n «1 pròleg d« l 'edició de LA
ROSA VERA. La »anera forçada Fèlix l ' introdueix denota
i fa palesa aqyest« Mintro«i8«io**. Deixant de aquest
fet , l 'obra »ostra una consistència per s! l 'em-

pia .e valor i solidesa.
El l l ibre ei una ficció novel·lesc« d« clara in-

tenció social on, en lloc d'estudiar i descriure els ani-
mals ,

...I*« bitïÍ€i acïu**i la p« ¿00 loft a a
d'fllte é» «n tl fabttlûri, í així tl

dele animait, fíabolitsat tn la reial lité»
cariestum ípf. I? <J*I

Redactat «n pros«, i no pas en vers era habitual en

LLULL, s 'edità per prisera vegada «1 1872.
El text d« LA VIM fou tret úe l 'edició

de Nn. (ARW «tttar * de HE1»
nostres clàssics** (1931-1934), p«ro l'ortografia mo-
dernitzada i, alguna vegada, la sintaxi o «1 vocabulari ,
seatpre però »antenint i conservant el to areale del con-
tingut. Així, aentr« tn aquella «dieié apareixen el«
de les bèsties l 'Auri f any, l'Or«, el Leupart, el Lop» el
Boch, el Seré, el Lehé, el Paho, «1 Seglar ò el Corp, en-



IM« ««tat «otualitsade« per l'orlfany (l'elefant),
l'è», *I Ueopart, «l Hop» »l boc» »I cérvol, el lité»
el pao, «1 senglar o el eorto«

Arran de l'elecció del ret dels animals, s« «uc-
ee« ixen una »ert« de »«t narración» de eaire politico-
social on els per««i»tg«8» les beati*» personificad*! a
tall de faula» côn»tr««lx«n un* crítica dels defect«» i
vicis dels humans.

Us personatges »èn educati» intelligents i man-
tenen l1argue» convenes entre ell«, p*rè aqueste» conver-
ses són un xic enrevessades p«r l'utilització dels exitr.-
plis que enpr* LLtILL en el llibre. Aquests eximplis o
exemples s'intercalen en el diàlegs « tall de contesta
indirecta les preguntes no es de
natural, sinó contes o faule« d* les se n'ha
d'extreure el sentit alliçonador i «oral que contenen.
Aquests exeotples, al trenen t, no per decorar» alno
per mostrar els sínbols que -anti llur conversa- els ani-
mals volien ensenyar.

És cert que hi ha alguns apèlegs procedeixen
del Calila i Diana 1 altres del de ienard» pere n'hi
ha de totalment inèdits i original» d« LLULL i qu*
ofereixen un caire diferent a 1'orientai o al francès.

En el pròleg» JORDI RUBIÓ, ben 1 co-

neixedor d'tquestes influències» en« n'assabenta acurada-
ment, i ens deix« ben clar el valor indiscutible i la ori-
ginalitat de l'escriptor «aliorquí» que 1« seva tasca
adoctrlnadora f« una sàtira d« la m*l* polític« d*l§ reia,
tot exposant a la llu« del dia els vicis i les virtuts
de 1« societat «edieval plenament actual itz*4* al» nostr*»
dies.



6.3

6.3.1

1. Un aiguafort Inicial amb «1 de l'autor i el títol

del llibre, a tall d« portadelìa.

2. Portail* a tre« tint«» («egre» v« raw 11 i grill, co«pagi-
nacia dos tipus de lletra i diferents cossos: RAMON

LLtJLL / IL / Dl LIS / àMI

AIGUAFORTS Iff Pli / / DE
/ / («lib 1 «u VERA) / /

MCNXLVII.
3. Justificació d«1 tiratge.

4. Portad«!1»*
5. Frontiipicl yn gravat a l'aiguafort i a l·iiguatin-

ta, «n color.
6. Pro¡«§ aab caplletra tipogràfic« en vermell.

7. gravats a l'aiguafort l * i'«iguatinta, en color,

distribuït» al llarg à« capítol» il·lustrant-1 os.
Set d'ella encapçalen dit« capítols i «1» altres

es troben entreaig.
8. índex.
9. Colofó a dues tintes (negre i verweil).

G.3.2

És edició total de seixanta-vuit exemplar« distribuïts

indica la justificació del tiratge:
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atri ni** a m m IM am w*, m «it
un* tire** 56 txtmplên, il It/strKs »mp doLf (7}Hffvtforts ffi colo

Huf flaut itr «4MP JtWQor IMw numeriti t premsi i matti» am $*guetx

U M I C . imprts softrt ptroomf i tut» »is

tcii fonts f 4M, IMP etnie tlt gi6vixo$ origini* iff in i dus i§
t otts in il fvttrtcifn$, tot ft Its ßrovts dfsttl l prorts ùmqves

ü color, ìtstet tofifítífu ü tu (Ms p1»nx*s, istêmptOis ptr

stpêfêt i tls dos courts &! frorttisflfct (a)

10 i*ta>ptvs. mtrctts à ê Jt >mpr*s#f iOtrt ptp*r fulfi

time it Im mmttitftttrm imrre out Im ßr^vm
i'fsttt a in ftmxts. le ffffv§ ttfMitfve a »art f ^

ar Ms §ft inveli, ^^«w tfinefi ertynt/s i'ttttê il tv$~

Ir teté,' fa i li mttffxi.

iff tumeurs, et i i M, m$M §l métti* Piptr»
/t? provis dtiinitìvis êi ¡tí f ¡»nuts êi ntçrt i it

äe to il

ÍS f*nnpltrs. numertts Oe t t JS, mêr§ t>

, »'im tiret, ê tXtHHMS O'MHSÎÂ
f 6 M

G. 3. 3

No hi h» signât.

G. 3. 4

El llibre fou t * la S. a.D.

à. G. amb els d« lletra:
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El pròleg amb 1'A.W.r. de cos 14 i ei text amb 1'A.W.c. de

co« 20.

C.3.S

En tot«! hl im trets* il·lustracions. La primera actua »
tall dt portadilla, la segona i« al front1spiel l lea al-

tres onze Il·lustren «1 text {««t encapçalen «la capítol» l
les altre« sis estan disposades entremig).

Les planxes de cour«. Yint-i-eine planxes «n total:

tretxe gravades « 1»Aiguafort i dotze a 1'alguatinta. L*s

de l'aiguafort estanpadea en negr« i les de l'algua>
tint«, en varia colors i a la "poypée**.

G.3.i

És el quart llibre per LA i ei priíacr

que féu per a Edlclam.

Tots els gravats tenen béstie» a protagonistes.

El text ve disposat en eolu«ne» i

eis gravats, tret «1 del frontispiel, » 1*»

pàgines impar«11es. fots *1 de la portadella porten
ei text »1 dors:

36
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El« t'tols delà capitola «atan tirats a dues tint«« (negre
l v rrnell) tot amb 1« disposició òptica d« its pa-

raules. L*« î 1 ttre« de color v« rat 31 »en el d'alt»»
que les negre».

Els n«€»*ô* d« l*» pagin«» t tabe vermella i van cen-
trat» a cada plana.

capítol porta caplletra tipogràfica en
gris, «ab la part interna acolorida a ma en ocre.

Els gravats estan tirat» a planxa pertfyâa» per tant Ics
qy« le» de 1« iaatge i exactes perquè

tots els gravats estan perfectament d'un
rectangle.
Els encapçalen els capítol* tenen un petit »
l'angle Inferior e»qu«rr« per tal d'Incloure -hi la caplle-

tra. d'aquest espai ea fi«
1 'abreviatura a. I.e.
A la part superior d'aqueitu gravats Inici d« capítol,

hi ha filets d'inpreMta de diferent gruix
en gris» les caplletres.

El llibre es el de juliol de i finí cl
vint de d* 1947.

FITXA í Í)

ISO



f.l
E. tft «1 è» l'«dicló dt IO marcats cl'A

« J i distribuïts «n de* volums.

t.2

1: vegi»* punt 6.3,1
II: l planxa «I« I»aiguafort del gravat 5 a

1« eontracoberta anterior.
4 dlbuino» del gravat 5.
4 prove« del grav*t del frontisplci.
4 prove» del gravât i.
4 proves di«! §r»v«t 2.
4 prove» del gr«¥»t 3.
5 prov«s del §r«v«t 4»
4 prove» gravat 5.
4 proves d«1 gravat 6.
4 provea d«1 gravat ?.

3 proves del gravat 8.
4 prevea diel gravat f.
5 prov«» d«1 gravat IO.
4 proves gravat 11.

i pi*«« de i 1 aiguatinta del gravat 5 «
la eontracobert» posterior.

E.3

Ptrtmny « 1« Biblioteca d« Catalunya.

1.4

adquirit per l'any 19S2.

ff»



I: E.S.C: 288 x 235

E.5.F: fW x 220

1.8

II: t.S.C: ttO E 232

E.S.F: 280 « 220

E.6

I: 114 pg. ll-lustr. * 14 pg. s.n.

II: US p§. lllustr. s.n.

E.7

I: 12 gravat» m l'aiguafort i « l'aiguat ir.t a estam-

pats en vari» colora l l a l'aiguafort en negre,

II: 4 dibuixos a llapis.

35 prov«« a l'aiguafort, «n n*gr*.

13 proveí a 1'aiguatinta. «n colors.

1 prova a 1*aiguafort 1 « l'aiguatinta en ««gre

i color.

En total 53 ili u»tracton« a
f... I !*» J* l€* ï-a

d* t d* J* í-eft «I* Jt-
t ¿**

a ia *at*vtt,tal especifica

1« justificació del tiratge.

E.S

Paper d« fil Guarro amb i la fil.S. «n alguns full«.

SSf



E.9

l

El lililí« està enqua^-rnat luxosament pell verda 1

tafi1st d*or qye ornaas-nta tant 1«» eob«rt«» 1«« con-
trac ol»«r t««.
Al hi diu: / / 01 / LIS / /

/ 1947.

L«s contmcobert«» estan folrades de color verd l
les guárele» est*»p«4.es • «è ton« ataronjat» t ver-
dosos.
L'exemplar ve guarJat «n un estoig d« cartró folrat

p»p«r d* guarda I »«oelm 2fS x 230.

està ti gravat d«l frontispici.

EÎ segell Û9 Im B.C. es troba A 1» portada, a ia portade-
lla 1 al colofó del llibre.

A la posterior de l'obri hi h« la (5-VI-
42j) i el registre (Reg. 233

ï I

Aquest voli« er.qyadernat «I prlw*r i al Ho»,
«n daurat, s'hi llegeix: / / DE / LES
/ / / i§47.

Totes lea proves stgn*d«s» autògrafanent ptl grava-
dor, a llapis i » l'angle Inferior dret, tal es
a la fotocòpia:

J

ffj



RAMON LLULL

EL

LLIBRE

DE LES BÈSTIES

Gravat d« I» por tad* lla.
Pro**« l'any IS87 a I« col·laboració

i
«1 taller quals ** troba I« planxa d'aquest, aiguafort.



fot«« les il·lustracions porten «1 ««§«11 d« im B.C. estam

pat mi ter«.

Les proves d'aigiiAÍo-rt sen tirades en negre,

A 1* guard« posterior hi ha «i nuaero de registre i I

signatura les mateixes que ]«s del I.

mostren alguna f ui la tacats p«la fong».

DE LIS

I

III: »1 bell d« 1* veié» «serit el s*gU«nt:

/ EL / / DE LIS i per

tot «1 voltant d'aquest rectangle» » tall d'orla or-

» es d« bèatiea «n un d«
setze.

D'esqyerra a dreta» i per dalt, un
corti les alè» endavant »i volgué« »pi mudi r»
un papagai le» pete» creuades, un a i «i se'l
mira, una Jirafa darrera l'un cavall i d'ujp
tege ert posición» erecte». El cavall recolza la

«ntericr esquerra »obre i'espatlla tfei boc. ai«
hi h« jjg_Cj| taisbé »o»tin§ut en le«

»eves pote« posteriors. Seguéis un aal.l., «n «ituaeié
d'avançar i eaninar, un porc senglar assegut una



persona, un« guineu, també asseguda 1 air b Ics potes
creuades (10). una onç« fi« femella éf l'ós) amb les

mans com si pregués 1 asseguda sobre les natges (11),
un« peti t« fur«, amb 1« cu« entre les cames i erec-
ta, sembla que li estigui parlant (12). Al seu darre-
ra *** ànec. Més awunt un gat »n posició pensativa,
i «1 seu «terrera «rjilgg abraçat per un lleó,
en situació ertela» al s«y cap, ens de «I

corb el qual ha« la descripció. Setze
toèsti*s en total, posats i actituds pròpies dels
éssers

V: pi: 200 x 154 (13) ; p«: IS? x 153.

VI: coure nl que lat.

IX: tot 1*aiguafort està treballat aab la inten-
sitat de gruix d« lini« i d'eston» de en «1
mordent. Els traços parallels I

es creuen entre sí, contrata!l*a

es a Ics peUlles -«arcant
»s 1:stnbueixen per el gravat- l » lletres.
r-1:? an tren veient, lea bèsties e» repeteixen * les
liferents estarapes í el tractament és el

"at ei x, per això, p«r « no »er repetitiu», oaitire«
d« comentar-los.

III: hi ha figura central copsa tota la
Es tract« d'un 11*6 «n un tron, el» peus
creuats i envoltat o« vint-i-nou bèsties llur«
«irades fites en ell: una Jirafa, un papagai, un ele-
fant, un c a va 11, un isard (14), un ase, un bou, un

ÔË» SE__£§» vm boc> «M, llebre aiï»eaé» «n braços p«r
una guineu, una serpent. un al·l, una fura, un gal 1,
up fel«, una altra «erpent. una oca, un pa6. un gat.

fSf



una ovella, im llop, un porc senglar, uro tigre, mm
SOU* uü lleopard, un ànec l un

V: lit * 194.
VII: J. «̂̂ . ..... y»» . il., a. i. 6.
IX: ti« animai» »« r*p«t«it«n del grav«t de 1« porta-

della «1» Mteixo«, tenen 1«» ouiteiitea caracté-
ristique«. D'ara «n endavant, i considerant-lo«
a Protagonist*«» »i» citar«« atib l'article determinat
per tal de personalitzar- I sa.

Els ulls de 1«« bèatie* gairebé »llar-
gata, amb un pynt n«§r« al qu* els f« esverats i
intrigants. Ko hi h« un d« lli»,
il·luminat per un » «arcant «1» -ço» és

en els §r*v«ts de GIAKYER- deixant
«1 mig 1 enfosquin les vores.

tirada « trea colors (»1er»*, ecre 1 n«gre) (15).

El té "Berganza", un

cans» Jynt»»«nt "ClplOn**, protagonistes de
d» 1< perro«, de i qye

Illustra sis aiguaforts- l'any
1946, un 4e fer llibre (li).
El lleó, el bo-j, el tigre» el cavali» l'ovella, i
ï'ase» qu»ls apareixen en un o altre

del llibre, es repetiran en diferents
i I lus tracions fetes a La 1 repar-

tides entre les col·leccions i la

CâPJÎOL I: un gr«v*t •%
pg.27-32

t.* it»*"»*- ili

Ru

9SÌ

. «t A



,W

fw m
una moi-
tes íftif ra*.
-4cofíf /w f>er k ma-

jor ^rf» if« el lleó /os r«i
w« el iwi molí

«
í t« a*r
— ü Je reí

Prévu del I tl I.



Les bèsties «» reuneixen

per elegir «l »tu rei. n
lleó i el cavall són «l«
candidata, però Im guineu,
Na Renard, co« 1 * anomena
l'autor, afí nui qye «1 lleó
és millor perquè» «Is
homes, «e« ja carn i herba»
i el seu rei cal que s*a«~
sembli a les criatures qye

ha posat ai «en.
En realitat, Km Rsnard, vol

sigui r*J el lleó per
aprofitar-se d'allò qu«
ell ha ttesperdiciat i lliu-
rar-se així de les solis-

d'haver d« cafar la
seva presa.
El lleó esdevingué rei i
va permetre les bèsties que

vivien de carn »enJar les
que vivien d'herba. Un ve-
dell 1 un polli foren sa-
crificat» i llurs pares»
el boy i el cavall, en re-
venja contra la seva ir«,
es vengueren hcwes,
Pere endavant també
descobriran que els
«enjaven carn de l de
cavmil i preferiren tornar

el seu rei.

GRAVAT. 1 pg.2?

III

V:

IX:

tretze bèsties, al bell de l 'estampa hi hm «1
i el bou, «rectes I aguantant-se llurs cues.

al voltant, les altres bèsties porten pancartes
1« cara d'un II eé i i« d'un cavall. A l'esquerrà

hi vele» el tigre, Na Renard 1 el llop, la serp.

el gat i al darrer« IJortfariy (l'elefant). 11 ca i
1 'age enmig del lleopard i el bou.
I a la dreta, hi ha 1 * ep , el boc i l 'ovella.
149 x 145 ; a. i. e.: 22 x 26.

el gravat tirat m tre» tintes (siena
negre ) .

La capital d'aquest primer capitel és la •:

ocre i

Í3t



es át
{fue sia i 4m m

è m
£1 Ileo no és m*
è 4«e
«tus fes £1
(è una iunavcu
fan estremir ¿e por Ms nos-
altres, cridé. !Me$, ^er
mon consell wsétm ekjireu
el capali a rei, car el
és gran béstia, i bella i humil-,
el és Henkern, i
MO fé semblant or julios, i no
menja carn. ïMolt
al cérvol, al cuti rol, i al
i a totes les altres ^ue
vivien à herbes, ço tjue el bou
deiat mes T^a Renard s'a-
vançà de fots,
i va Mr
—Senyors— T^a Re-
nard— , Déw crea el

no el erta per
<fttC Í

«us feo/Él ^ff ço 4<« O/os
i per /'fcome, i

tol l^i wl-
IMÍ îie íhomf^s per
tes encara ^«e l'to-
rn* Jf carn í d'bcrbts.
1 senyors, no

a k ffftetfoo del
bou, $ue el lleó, fer
tal com carn,- ans de-
veu sejuir la retfla i lorde-

cfuc Déw ha
i m les criatures,
De l altra parí el bou,
amb sos
Jes de !Mít JÍe«íir¿
i <|fif si ell deia í|uf el

/os el r«, erfl
el Per
toit» ell í »s

en lek:-

28 del llibr« «i d« 1 Sr«v*t l,
el primer capítol.



» mattiti ßü*e

un* HfH *p* n t Kr f» mo/-

im itttm m» fein» tut* w
/tu meféê fir f» **-

•• «** »*

CAPÍTOL II; un gravat
pg.35-38

DiL

DCL

Rll

el lleó fou rei, veié

necessitava conse-

lleres per no fer en
el pals. Això 1»
cort 1 foren escollits l'ós
el lleopard» l'ença, la
serpent i «1 llop.

Va desplaure molt Na Renard
no s«r escollida, aleshores
va altres bèsties

vivien d'herbes,

els carnívors olorar
1« de N» 1

v»n el gall «n
lloc d* la guineu tot ad-

vtftint «1 lleó que,
la astúcia, aquells el
tralria. El lleó ho entén-

i escollí «1 gal!.

2 pg.35

III: béstie« p*rl»ia«nt»nt» serio-
t intranquil·les : L'ori f any, l'on-

££. el lleó, .1*6«. •! llop, fi::̂ ag. fi yn̂ lar, 1̂ -
vg11 a, Ma Renard 1 e| |P||1«

V: 149 x 145 ; «.i.e.; 21 x 26.
IX: el gravat é» «n tres colori (sien« , ocr«

1 negre). La capital <I**que»t capítol é» la Q:

Sii



tn ti uta rov

f ti i» ff t, t/l

61 f I ftfVfítfS

f alunni

•• ••• *«

CAPÍTOL l i l i do» gravat«
pg.41-48 N*

DIL Rii

Molt va a fia Re-

nard l als no

ser consci lerà del rei.

Des d'aquell dl« desitjà 1«

del lleó i Incità

l 'orifany a el de

bèsties» enefBis-

tat entr* les carnívores i

htrblvores.

L'orifany, però, dubtava d«

les Intencions d*

N« fina

li deitostrà *'astúcia

de vèncer la for-

ça.
Nm M«imr*< protntté a l'ori-

fany fer-lo rei i aquest,

•i torn»

i privilegis per a «lla.

3 pg.4l

III : present» tres anlamls: •! poix a«*n-
El« pri-glar. la guineu (N« i«nmrd) i l

mer» «stan erect«! 1 en un perfil les figures

egípcies d« le» quals GlâffYEt rebé gran ir»/lyênei*»

i l 'ori f any, que ocyp« tot» I* Mitât dret», està

fif

. « M,



••««gut «l iogui, amb ti« braços creuats i 1*
trompa entremig. AI fons, «na mica à« fullam que veu-

rem aparèixer «n altre* gravats la mateixa es-

tructura.

¥: 145 x 145 ; *.!.«.: ti m 40.

IX: els traços d» 1*aiguafort »en curt» i paral·lels, «oït

Junts» I qyan es er«u«n» for«tn les fosques

aiod*lmnt 1» f o ma de 1« bèstia. El gravat està tirat
» tres tint«» (verd, ocrt I ntgr«}. La capital és

la N:

4 pg.45

III: bèsties: el_ Íleo, agressiu, e« tir« de
« l'aigua i ljL__Ílebre, a 1« rib«, el guaita.

es reflecteixen «n el riu.

V: 117 x 145,

IX: el gravat és « tres tinte» (verd, i

negre) i f« referència o il·lustra l'eximpli de "El
11*6 i Im llebre1* inclòs en capítol i contat
per Na a l'orifmny p«r convèncer-lo «n 1« seva

estratègia de destronar «1 rti.

•• •••



CAPffOL IV: de» gravat«
pg.Si-ff

EH

NA FOU
ML Rii

El gat fou nomenat c Alb r« r

del rei 1 ti c«, porter.

El bou, que JA tornava des-
senganyat del regne del»

houe», explicà A! liée que
cl rei traidor i

temible del er» el d'a-

quell regne.

Confabulat lla Renard,

convencé el lleó per enviar

missatger» i oferir-li

obsequi». II lleó acceptà 1
decidí enviar el gat,
s'assemblava m ell, I el c*

perqyè als els agra-
dava 1« cacera. Els missat-

gers foren l'ença i el
lleopard ; 1 el 1 NA

Renard substituïren en

llurs ei i el

ca respectivament.

5 pg.51

III: quinze bèsties reunides en posieié de p*rla«ent»rt
algunes erecte» 1 mitres «ssegudet: 1 .*_ori_fafigft «_|

papagai. el camell. l'om, abraça |_* t sard, l'ànec.

l'onça, el life els braços creuats una es-

finx egipci«-, «1 :|»orc _j<m^lar, Na Renard, l'ovella.
e|. bou K»fardej»nt elr ca, la fura i el simi.

¥: 146 x 145 ; a,i.e.: 20 x 26.

IX: el gravmt estampat » quatre tinte» (ocre, sien», «ar-
re 1 negre). L« caplletra del capítol és mitra volta

la I*.



GRAVAT... 6 pg.63

III: tretze béstie« reyfiide» »1 voltant del Ileo «sta
asiegyt en un tron»« 1» dreta. ej ; 1 _lop, I * i sard.
Na Renard, l'onça. l'ovella, el^ bou, parlaraenta
âisb «1 I leo , f_l_§a|, fl_e§» el gai 1, IjMiejrgentf, l^à-
nec. 1»è« i un colo«. «recita llevat de l 'ós,
l 'oncm i «1 lite. Per la part de dalt es
fül le» dels »*te l KOS »rt»re» havien «paregut ante-
rionaent» al gravat 3.
Exceptuant ti» ul la de l'avi r«« que rodons, la
resta «1» tenen allargassats i ferotge».

V: 115 x 145.
IX: «1 gravat tirat * cine tinte» {ocre, siena, sie-

na torrad«, verd i negre).

*• «** ••

CAPtfoL ¥; dos gravats- — - • *
Pi. 73-88

QUI

IL ài

Rll



11 rel dels er* vani-
tós i cruel. Malversava
tati «1« dinar* enriquint-
se «11, mentre el poble
t * empobrí*. §e1« rega1«
del ll«é, ni «n fiu c«»
1 els VA donar.
Mentre» Na Renard féu a»i»-

tançar «4 lice Na lleó-
parda dlei t-li que aquella
era le tristi a més teli*
all món.

ti IH-pard se n'assa-

bentà, s'OBpÜ d»ir» i vol-
gué v«nj«r-»e «Iti Ileo,

7 pg.73

III: quatre bèsties: el lleopard »«segut i agafant-se un
genoll les duet **«aiis** i 1« cua entre cames.
11 ja t 1 el ca. trcetes» e» «Iren i l,*pnça «txec*

cortina hi h« »i fon» de l'estanp*.
147 K 145 ; ».I.e.: 21 x 26.
el gravât està tirat « tres tintes {ocre, i
negre). L* capí letra torna a serla C:

V:

IX

8 pg.ai

III: quatre bèsties: e l l l e ó assegut tu poltron« *
IÄ dreta, una pot« p«r alt tf* l'mitra i tocant-»«
els bigoti». La guineu -i» Renard-, erecta, pic» d«
»an«. 11 lleopard, fent una «i t Ja genufltxié l d*es-

566



Yî

IX:

quena, se'l mir« de reüll. La petita gar«, l«
eu« entre Ita cames 1 erecta, contempla la situació.
Al fons hl h« l«* fulles d'arbre habituals 1 al terra
herbes.
114 x 14S,

ti gravat «»té tirat « cinc tint«» (ocr« clar» ocr«
fosc, slena, verd I negre).

»* »** **

CAPÍTOL VI; do« gravat»
pg.91-106

Hi
LA BATALLA

OIL I

§1

El lleó consellera
N« Renard perquè el defèn-

del lleopard, aquest»
p«r ¥trtj»r el »cu honor
es bat «n dyel l'onç«,
representant del rei, II
lleopard venc é , perd el
lleó el matà per no quedar

a traïdor. Després, en
època on escassejava

el »enJar 1 es passava gana,

Na lenard» f tot ús «n cop
d* la s«v« gran astúcia

enredant I1un i l'altre.
aconsegueix que «1 lleó
es el boy i que el
gall sigui mort, quedant

«1 conill a cam-
brer 1 el pao a porter.
Ara, Na Renard tenia les

completament lliures.

9 pg.91

ZII: sis bèsties: al mig d« l'estampa lluiten fins a fer-
se sang l'onça i el lleopard, a 1 *esquerra ho contra-
P1* M* flenard. asseguda «n «1 graé que f« la planxa
per a inprlair-hl la caplletra.» 1 a la dr«ta» per

•t A



sot* les pot«« del lleopard, el gall l Im fur«. A
1« part superior, per entre el fuiIMI característic,
** cargol« Í» serpent.

V: 147 It 14S s «.I.«.: 21 X 26.

IX: «1 gravat «»ta tirat a cinc tint*» Cocr«» siena. v«r-
»•li» verd i negre). La capital del text é», p«r
quarta vegada,1 a 1;

péra i m Offers, in» n
*/ IM, **-

10 pg.99

III: sis bèsties novament, A 1* esquerra, el 11 e6

í pensatiu en el tron. al costat, el_conijl|
1 ^a acrpent en d'essa. A I» dreta Na Renard,
erecta» port* entre «1» "braços" el

* •! P«¿. 1* cu« obert« «I« bat * bat,
un gran ventall, »e là «Ir«. Per dalt, treuen

cl unes qu«nt«« fülle».
V: 114 x 145.
IX: el gravat «stà tirat « si» tîntes (ocre clmr i fosc»

siena« blau» verd 1 negre),

*• *»* ••



CAPÍTOL VII; «i gravat
pg.109-115 La

K Nâ

Tal com havia proposat Na

Renard m 1* ori f any» «» ere-
p arava 1« traïció l mort

del lleó. Pere l'orifany,
veient el Joc brut que ha-
via dut m terne Na Renard»
pensà que a ell també 11
podi« passar el mateix i

decidi explicar-ho tot al
lleó. Aquest, assabentat de

l'afer, nata N« Renard i
e» quedà l'orifany i

tl senglar a consellera,
i el conill i «1

* cantorer i porter reapec-
tIvanent.

11 pg.109

III: catorze beatiti, al d« 1« pi««* hi ha __^ liée,
erect«, ««cany» la gut neu le» **manBN. Al

voltant, a l'«»ou«rrat a*ho miren I* or t f any. f|_ ca-
nell , el cavall, el boc. el senglar i l'ovella; p«r
la dreta» el papagai, l'éa, el Hop, l'isard, l'aae i

la fura.
V: 14? n 145 ; «.i.e.; 21 i 26.

IX: el gravat »*ha tirat a quatre tinte» dar i

fosc, »iena i negre). La caplletra capítol é»
la M:



ìinit ée lo Llibr* et Uè Matita. , U <fml Fèlix aportà

a .1. r«y p*r tat fu* véké* la mantra, segona la qual,
en ço CM* f m Iê9 biatitg, i» 9 igni ficat som lo rty dege

regnar #.t dege cordar et malvat conce II « de falces

ari

Auto «queste« ¿mraui«» acaba «1 Lj,_.ibre <te Its Bêf|iee d»
LLIILL qm no i^i«r«tE«n «i t«xt «t« LA p«rè

qus reprotfyï« *qui per a ao«tr«r 1» «ev« ortografià i la
finalitat adoctrinado r« é« l'obr«.

El nostr« llibre acaba, en canvi» «1 »egU«nt colofó:

§1

EL LLIBRE IMI LBS BÍSTIES

01

RANQM LLUU,

FOU I PII

JJMIB PLA

O« ILS

I à rt LIS

EL FOU I PII Là

(S.A.D.A.G.)

ES IL ICS DI DEL

MCMXLVI

! A

EL Dl Dit

HCHXIVII



MOVES APPICIOMALS

VOLUM II

PLANXA CONTRACOBERTA ANTERIOR

TIi: aquesta planxa correspon m l'aiguafort del gravat 5.
IV: aiguafort.
V: pi: ÌS3 x 14f (IS).
VI: coure niquelat.

DIBUIX 1

III: el dibuix està dividit verticalment en dues parts i
conté un total de dotte bèsties. A l'esquerra hi
ha «1 croquis d'un bou agenollat» un porc aenglar.
un 6s i un «imi. A l a dreta, e rec 11s 7" s« t animals

que es poden identificar co« un Ileo, un elefant
un ocell 1 un gall, pere els altrest re's sin me m
con/osos, un í* elIs podria ser un cavall i l'altre
una guineu, pere el seu esque«atis«e els f* identi-
ficables amb dubtes. Al peu es cargola una serpent.

IV: llapis.
V: pp: 159 x 146.
VI: fil Guarro enganxat s/pp edició.
Vil: J.Granyer f li), 11.» a.i.d., fora del dibuix.
VIII: "1er eaboç", 11.. ».i.«., fora del dibuix.
IX: «l «arge superior del dibuix hi >*a escrit en llapis:

4 En qual aanera Na lenart fo porter del ley (sic).
Analitzant aquest esbc/ç, on només es marquen els
perfils esqueitatitiats, veié« que no correspon p»s
al definitiu Ja que la distribució és totalment di-
ferent. En aquell hi sortiran quinte bèsties i eata-
ran col·locades d'altra forma.

DIBUIX 2

III: aquest segon estudi correspon també al gravat 5,
però aab totes les bèsties situades al seu lloc.
Hi ha una diferència i és que 1*isard que apareix
a l'estampa definitiva 1 que és abraçat per l'és,
enguany s'ha convertit en un boc»

IV: llapis.
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VI: pp edicte.
VII: J.Cranyer, 11., *.i.4.
Vili: wler estudi", 11., A.t.«.
IX: «1 dibuix té les mateixes aid*» que el gravat (146 x

145) l 4« hi tia dibuixat «1 graó on lli anirà la ca-
pital. El bou è« 1* beati* men treballada, però la
rest« ja s'intueixen cora seran en el gravat» amb
algunes ombres i detalls, exceptuant el canvi que
s'esdevindrà entre el boc 1 1*isard*

DIBUIX 4

III: dibuix del gravat 5.
IV: llapis.
V: pp: 165 x 160.
VI: vegetal enganxat s/pp edició,
VII: J.Granyer, 11., a.i.d., fora del dibuix.
VIII: "calc del dibuix definitiu", 11., a.i.e., fora del

dibuix.
IX: enguany, el boc ja s'ha convertit en Isard» i a

a dels perfila hi ha algun afegit de detalls
Interns. La imatge té les «ides del gravat el
graó inclòs. A l'a.s.d, del full hi ha el número
"4" «scrit llapis.

GRAVAT FRONTISP1CI: 4 prove»

P.E.I
aiguafort.
"1er estat", 11., a.i.e.;*'§»% 11., a.».d.» escapçat,
«quest prif»er estat é« gairebé igual que el defini-
tiu. Es noten dues menjades diferents d'àcid,
els perfils ben marcats 1 treballant el gravat de
»aner« que es vegin 1«» diferents textures de pèls,
plomatges, pelle» etc.

P.E. 2
aiguafort.
'«2oft estat", 11., a.i.e.; "ft", 11., a.s.d. »retallat,
poca és Im diferència entre aquest estât i el priaer.
Tan sols algunes contratalles afegides a l'oc*,
l'onça, el gall, el papagai, la Jirafa, l'ànec, el
llop i poc* cosa né«. De tota ««nera, la prova ante-



rlor està molt né« ben tirada i s'aprecien aïllar
1*8 qualitats ite la lini«.

P.3 (20)
IV; aiguafort.
VIII: **e»tat definititi11, 11,, «.i.«.; *»?*% 11,, «.s.d.
Il: is J* 1« definitiva paro ««na* I'aiguatint*.

P.4
IV: aiguatint* a dos colors Cocr« i siena).
IX: le« béstie« que «n el gravat definitiu apareixen

en negre ara nemes teñen la silueta marcada l resten
blancs eo«pieta»ent. La Jirafa, el canell, el i leo-
pard, el liée, la guineu I l'oca estampades en ocre.
£1 papagai, el tigre, l'onça, el llop, el cavall,
el bou, el boc, la serpent, el simi i el §«11, en
siena igual que al definitiu del volun pri»er.
L'estat de l'aiguatinta é« definiti« pere hi
i'aiguafort.

VIII: "S", 11., ».s.d., escapçat.

GRAVAT i; 4 proves

P. E. 1

P.E.2

aiguafort.
"1er estat", 11., «.i.e.; "f", 11., a.t.d.
és un pri««r estat duet cre*ades de mordent,
però totes le» béstie». Hi Ita un primer treball
de talle« paral i I eles, mancant-hi gairebé totes les
contratalles o zones fosques.
Cal esmentar que en tot» el» prinars estat» «ei-

veient Ja hi apareixen tot* els animals de l'es-
tat definitiu.

aiguafort.
**2on estat1*, 11., a.i.e.; "IO", 11 »t a.«,à. »escapçat,
la diferència entre aquest estat i el definitiu rau
bàsicament en la figura de l'ase. Aquí gairebé é*
blanc, ventre que al definitiu està tot treballat
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talles curtes i paral·leles.

i».3
IV: aiguafort.
VIII: "estât definitiu11, 11., a.l.e.i MliN,ll.(a.a.4.v

retallat.
IX: êa «1 definitiu pere sense 1'aiguatínta.

P. 4

IV: aifuatlnta a color« (ocre I »iena).
VIII: "12", li., a.».d.» escapçat.
IX: l'orifany» el llop, la serpent, el gat» «1

ca» l'ase, l'ós i l'ovella »en blanc». El bow» «1
tigre i pancartes estan tirades en siena. La
guineu, el lleopard» «1 boc i 1«» altre» pan-
cartes» en 0er* el definitiu del volUM I.
L'aiguatinta és la del definitiu» però hl
1'aiguafort.

2: 4 proves

P.E.I
aiguafort.
"1er estat", 11.» a.i.e.; "13", 11., a.s.d.
torne« a apreciar dues cr*«ad*st i l'onça,
el lleó» el gall i l'ovella «nenra estan treba-
llats, gairebé blanc». Il "13" està cor-
regit perquè » «s veu un "IS11 esborrat.

IV: aiguafort.
VIII: "2on estat", 11.» a.I.e.
IX: les bèsties que romanien qya«i blanquea ja tenen

«oït «és treball l tan sol» hi alguns tre.ts
1 algunes altres eretiade» per a contrastar.
L'onça està gravada que la definitiva i caldrà
brunyir-la tal veure« endavant, à l'a.».d.
del full s'aprecien palet» vertical« deurien
correspondre, per lògica, al náaero 14, però
e« van escapçar a l'hora de relligar el llibre.



P. 3

vili:

IX

11.» a.i.e.; "15", 11.» a.s.d.,
aiguafort.
•••tat defifiitiy*,
••capçat.
Ja hl IM tot el traball d« talles i contratalles,
amb gran riquesa d« «at i sos i grafi «B« , Millor fina
i tot que el de color Ja que la valoració de ton*
no ofereix cap distracció, ta l'estat definitiu 4«
l'aiguafort però sense 1'aiguatinta.

P.4

IV:
VIII:
IX;

alguatinta a tr»« color» (ocre, gris i siena).
"16*% 11.» a,s.d.» retallat.
l'alguatinta é» Igual queia definitiva però no ell
colors. L'orifany és gris. El lleó» l'onça, el llop
i Na Renard» ocres. 1 «1 gall, siena. En «1 volum
ï, l'ori f any, l'onça i el lleé eren ocres i la gui-
neu» el gall i el llop, sienes.

3: 4 proves

P.E.l
aiguafort.
"1er estat". 11.» a.i.e.; "I?", 11.» «.s.d.
«s veuen les dues prineres cremades de l 'àcid i l 'o-
ri f any »oït treballat a de Unies Juntes 1 pa-
ral·leles.

P.E.2
IY:
VIII:
IX:

aiguafort.
"2on estat", 11., «.i.e.; "IS**, 11., a.s.d. »escapçat,
s'ha fet un tercer treball d'entalles, un cop cober-
ta la planxa, 1 una nova creuada. Noraalinent el pro-
cés és sempre igual : dues cremades el mateix
vernís, descobrint d* la primera a la segona (això
dóna cois a resultat el priaer estat i, envernissar
de nou la planxa i afegtr-hi treball, sewpre desco-
brint el coure, «ai per reserves degut al tipus de
talles i contratalles que eapra CRANTER (això dóna
ço« a resultat el segon estat), Nova protecció a»b
vernís i darreres línies» descobrint el »etall 1
fent les últimes entalles (això dóna coa a resultat
l'estat definitiu del gravat).
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Eil
XV! aiguafort.
VIIlî «estat definitiu*», 11.» a.i.e.j »1»", 11., ft.a.d.
IX; estat definitiu de l'aiguafort, sense 1'aiguatinta.

P.4

IV: «aguatinta en très colon (verd, oer» i gris).
VIII: §I2Q11, 11.» a.s.d.
IX: és Igual que «1 definitiu Cel fullam verd, l'orifany

gris i la guineu ocre), però hi nanea l'aiguafort.

GRAVAT 4; 5 proves

P.E.I

IV: aiguafort.
Vili: "1er estat". 11., a.I.e.;"21".ll..a.s.d.
IX: té dues priaeres ereaades poques coltratalies i

la part de 1'aigua quasi sense treballar.

P.E.?
aiguafort.
"2on estat". 11.. a.i.e.; "22", 11., a.s.d.
les bèsties quasi iguals que al primer estat,
però ara hi ha treball a l'aigua. Sempre
trmços curts i molt Junts» de gran «Inuelositat l
detall iSB«.

P.3
IV: aiguafort.
Vili: "estat definitiu", 11.. a.I.e.; "23". 11., a.i.d.
IX: la diferència el «egon estat rau en el refiem

del lleó a l'aigua. Abans, aquesta silueta 1 la prò-
pia aigua es confonien, ara, el contrast é» «vident.
L'estat é« el definitiu sens« portar 1*ai-
guat inta iupresa.

P.4

IV: alguatinta en colors (groc t verdi.
VIII: "24". 11.. a.s.d.



Il: el groc és «is ocre «n «1 gravat 4*1 vol un I.
les resines tenen brunyits 1 això é« «1 que «1« dóna
un to irregular. HI manca l'aiguafort perquè aquesta
prova sigui con l« definitiv«.

P.S
IV: aiguafort 1 aiguatinta a tres color« focre» v*rd

1 negre).
VIII: "prova única dt color11» 11.. a.i.«.; **2§*M1. »a.*.d.
II: a la prova del volum 1» el ll«é l l'herb an? del fona

eren del mateix color, pere en aquesta no. El lleó
é» ocre 1 «1 fons verd. També el to de l'aigua i
el del reflex de la bèstia é* call id aquí que
no pas al definitiu« Quant a treball, tan l'aigua-
fort l'aiguatinta Ja es conformen a 1« prova
del volu« I.

GIÀVAT 5; 4 prove»

P.E.I

P.E.2

aiguafort.
"1er estat", 11., «.i.e.; **2f*% 11.» m.s.ú.
aquest gravat correspon a la planxa que hi ha a la
contracoberta anterior d'aqutat volum» el graó
sense gravar per col·l̂ car-hl 1» caplletra.
S'aprecien dues cremades pere le« blsties queden
un xic confoses. El bou del prl»«r terne és el que
nostra contrasto».

aiguafort,
"2on estat", 11., a.I.e.; "a?", 11.. «.«.d.
poc« diferència hi h« «ntr« aquest estat i el defi-
nitiu, alguna contratalla «n algunes zones i
prou. Zones petite» i »oït concretti.

P.3
IV: aiguafort.
VIII: "estat definitiu'*, 11.. a.i.e.; «W. 11.»«.s.d.
XX: estat definitiu d« l'aiguafort sene« l'aiguatinta

impresa.
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P.,4

IYî aiguatint* «n tre» color« (rere, siena natural i
siena torrada),

vim *2»", 11., a.»,4,
II* la distribució dei color i« diferent a 1« del volia

1. L'onça i el lleó sen ocres, «l papagai» l'ànec i
el bou, tirat« en siena torrada 1 la guineu, 1*isard
«1 camell 1 «1 simi, «n siena naturai. A la prova
definitiva del primer volta» «1 papagai, cl camell.
I'lMTd, l'ànec» la guineu t ti »1»! eren de color
siena naturai» «1 boy d» tiena torrada 1 l'onça l
el 11*6, ocres.
Aquesta estampa correspon a la planxa que trobar«« a
la contracoberta posterior d'aquest segon vol uff..
Es tracta de l'estat final d« i'aiguatirta sense
1'aiguafort lapri».

6: 4 prove»

P.E.I
aiguafort.
"1er estat", 1 1 . , a.i.e.; "30*% 11., «.s.d.
dues cre«ades d'àcid peca diferenciació de ne-
gres.

P.E.2

ilgu»fort,
H2on estat-, il., m. i ,« . i "31M» 11., a.s.d.
tota «Ila ha anat al^irint voli« i *
I '«Jut de nove» centratane« i nove» eatades de 1«
planxa en el «ordent. Destaquen les pétilles de Its
bèstlea.

P.3

IV: aiguafort.
Vili: "estat definitiu1*» 11 s, a.i.e.; "SZ", 11.» «.s.d.,

escapçat.
IX: en «quest gravat e» vey clar que l'onç« »igul

una onça per les sève» orelles l per la semblança
amb el mascle. L'ocell es veu Que is un colo«,
«entre que el de la portadilla té el bec llarg 1
això fa pensar que siguí un corb o garsa.



Aqueot êm l'estat final de l'aiguafort, sense 1'ai-
guat i nt a.

P. .4

IV: aiguatA«ta «n ipatr« color» fverd» ocre» «iena natu-
ral 1 siena torrada).

11: és exacte al definitiu del voltai I, però sense l'ai-
guafort. II lité» la Jirafa t la guineu, e« ocre,
L'ós, l'ença» «1 llop 1 «1 gall, «n siena natural.
11 bou « «n stana torrada i 1 * herba, verda.
di«« que és Igual al definitiu, vol** significar
que é« "bàsicament" igual Ja que, tt 1'entintar a
la **poupéeM» «eupre ht hm «n «arge de desigualtat
pròpia à« 1« mateixa tècnica.
Tant e» va escapçar el full «n relligar «1 llibre»
que «n aquesta e«ta»pa no •» veu el «n llapis

correspondria al 33.

7; 4 proveí

P.E.!
IV; aiguafort.
VIII: "1er estat". 11., a.i.e.; **34m, 11.» ».s.d.,

escapçat.
IX: està força treballat le» prineres ere««dea,

HI »anca el grafisae 4è la pell del lleopard 1 deta-
llar els plec» tfe le» cortines.

P.E.2
IV; aiguafort.
VIII: "20n estat*», 11., «.I.e.; »*3S»*t 11.. a.s.d..

retallat.
IX: hi ha noveí contratalle» per tal d * enf r i re-

«arcar el» vol UM ciel» nûaculs. La prova és
propera a la definitiv«.

P.3
IV: aiguafort.
VIII: M«*tmt definitiu**, 11... a.i.e.
IX: a la part inferior dreta de la cortina hi ha

ratlla blanca motivada per algun pèl o fil que no



va deixar dipositar 1« tint« sobre «1 paper fa Im
definitiva no hi apareix).
Degut a l'enquadernació del volví» el 36 que
correspondria a aquest fy]l no hi em.
Aquest és l'estat final de 1'aiguafort sens* l'al-
guatínta.

IV: aiguatinta en des color« (ocre i siena torrada).
IX: és igual que la definitiva del vol« I pere

l'aiguafort iaprè*. L'onça 1 1«» cortine» tirade»
en ocre i ti lleopard» «n lien* torrada.

aquesta vegada «s veu el del full.

8; 3 prove»

P.E.I

P.2

aiguafort.
'«ter estat", 11., a.i.e.
el lleopard encara no té «Is grafia««« la
seva pell que li confereixen una característic«
peculiar. Per aquesta mancança, s'assembla *
l'onça del gravat anterior, no hi ha ara ci
nu»ero 38 q«e correspondria a aquest full.

IV: aiguafort.
Vili: "««tat definitiu", 11.. «.i.«. (21); "39".11..a.s.d.

escapçat,
IX: estat defini t iu d« 1'aiguafort, pere hi l 'ai-

guat inta.

P.3
IV: alguatinta en tre» colon (verd, ocre i siena).
VIII: "40*% 11.» «.s.d., retallat.
IX: le» fulles verdes , «1 lleopard »iena i «1 lleó»

la poltrona i la güín««» ocr««» igual qu« al gravat
del I,
Estat final d« l'aiguatinta.



9: 4 proves

P.i.1
IV; aiguafort.
VIII: **itr «»tat*» 11.» a.i.«.; Mélmt il.. a.s.d., «ölt

retallat.
IK; tot«« les béstie« tenen un primer treball d'ombres

«ib poques contratalles encara.

P.E.2 (p.«n estat definitiu)
IV: aiguafort.
VIII: "»200 ««tat", 11.» a.l.e.; **4ï*% 11.» a.s.d.
IX: no e» veu e»p diferència entre »quest estat i el

definitiu. Potser e» va estaapar per posar-hi
estats, tal venia sent habitual, pere «n reali-
tat ûm dir que é« el definitiu del pri«er
vol«« i 1« prova P. 3 que veure« a continuació.

P.3
IV: aiguafort.
VIII: "estat definitiu", 11., ».i.e.; H43«, 11.» ».s.d.»

retallat.
IX: estat definitiu de 1•aiguafort.

P.4

IV: a'guatlnta en quatre colors (vert, alena» ocre i
vente 11 ).

VIII: M44*% 11.» a.s.d.» escapçat.
IX: ei és el «»tei» «I del voli» I: le» fulles

verdet, 1» guineu acre» el llop, l'onça t «1 gall «n
alena 1 la vermella.
Es tracta de l'estat definitiu de l'alguatlnta, sen-
se l'aiguafort laprès.

10: 8 prové»

P.E.I

IV: aiguafort.
VIII: "1er estat**» 11,, a.l.e.ï **4S*% 11., a.s.d.
IX: el fens de la planxa, al voltant de la imatge, està



ratllat a la poca eons* «tene l a i cobertura del
vernis«

i».1.2
IY: aiguafort.
Vili: "ton estat*1» 11.» a.!.«.; «»éS11» 11.t «,§,4.
Il; tot «1 conjunt del gravat progressa patii atinasen t i

alhora. La planxa Ja no ea veu rat 1 latía.

IV; aiguafort.
Vili; "estat definitiu". 11.. a.i.e.; «4?»% 11.» a.s.d.
IX: la diferència entre aquest «»tat i l'anterior r«y

«n el treball del plOMtge de la cua del paé
ocupa §ran part del gravat. final de l'aiguafort.

P.4
IV: »aguatinta en tre» color» fverd, ocre i «iena).
Vili: "Ira planxa 'le color**, 11.» «.i.e.; *'4S*% ll.(a.s.d.
IX: és így*l la prova definitiva del 1, exc«p-

«1 era verd-olau i és ocre.

P.5

IV: aiguatinta « quatre color» (verd, blau, sien« 1 san-
guina).

Vili: M2ona planxa 4e color**.11.. a.I.e.? M4i»%ll. .a.s.d.
escapçat.

IX: en prova hl ha el conill, el ei
gall i Ha Renard, fot el é» blanc.

11: 4 prove«

P.E.!
IV: aiguafort.
Vili: "1er estat", 11., a.i.e.; "SO", 11., a.s.d.

P.E.2

IV: aiguafort.
Vili: »*2on estat". 11.. a.I.e.í -'SI*1. 11.» a,»,



11; tot «11 està Bé« pujat de to que el primer estat,
dest«cant-se «Is blanc« deis ull«.

g. 3
IV:
¥111;
IX:

aiguafort.
"»»tat definitiu1»» 11,» «.t.«.; *»S2lt, li.» a.a.d.
últimes contratal lea per m destacar els negres
intenso« d« la fur*, «1 »enfiar, l'S» i la cua del
cavall.
Aquect é« l'estat definitiu é* l'aiguafort senae
1'aiguatinta.

P.4

1Y:
Vil!.
IX:

aiguatinta « tre» color» íocr« cl*r i fosc i sien*).
"53", li., a.».d.
és igual que 1« del I» però 1'aiguafort.
El lleó i el p«p«g*i en ocre clar, la guineu en ocre
fosc i el llop, l'isard, el cavall, el camell i «1
boc, «n »ien*.

III: pl«nm» « l'aiguatinta del gravat 5
IV; aiguatinta.
V: pi : 152 n 14? (22).
VI: coure niquelat.
IX: totes le» bèsties, exceptuant el lleó i l'onça, es-

tar» entlntades anb sien« i •'«precien bé el» bru-
nyits t alguna lini» d'mlgMÄfort *
punt de referent i» pel dibuix.



KL LLIS« DI us items
NOTIS

Cl) L'original d« BMM UHU. no porta l'artici« "11", Bina qua
Llibr« te 1«« Baati««.

(2) In realitat aa tracta d'aiguaforta I d'aiguatinte». To-
te» laa eataap«« aón f«taa aotora duaa planxea, una pal nagra
grávate a l'aiguafort, i una altra pal color, gravada a l'ai-
guattnta 1 eataapada a la "poupée". Hoai« la planxa te la por-
tadella «ati travate fntegraaent a l'aiguafort.
Laa aiguatinte» porten algun tirat d'aiguafort eoa a ref«rènei«
i registre, parà éa tan poc qua noaié« »'aprecia a laa prova«
tiratea an color 1 par això no ho eaaantea.

(3) Al capítol titulat "DADES PtR A UN CURRICULUM VITAE DE JAU«
PU" tei 1 libra li gravata A m au tor« tra t te Jaune Ha. Ja
citat aa aquesta tesi, hi conn ta erròniament l'any IMO.

(4) Par mes informació vegi's «1 voluà f te la Üraft Enciclopèdia
Catalan», el Llibre te laa Beati«« te RANO« LLUU. a cura te

ÍQMÏGAS, d'Idiciona 62 i il llibre te laa Bestie» te 1A~
WON LULL, contat »1« Infanta per AHA RUBIES, edita t a Barce-
lona par 1« Impremta Elzeviriana i Llibreria Caal S.A.

f S) V«gt»a «l punt G.l dal llibre I? aiguafort« l un autoretrat te
JosepGranyer d'aquesta tesi, corresponent a la aava monogra-
f ia .

(6) Vagi*« la neta 4 tel llibre II Naixement da l 'Infant Jesús.

f?) Solanant «n fa doti« pen-ue al primer no pertany al
text pròpiament dit, sinó que f« eoa te portadella i é» nom*»
«a negre, en una seia plana. No»«ltre» parle» te tretze
gravata perquè, malgrat no il·lustri al text* forma part tel
conjunt tel 1libra i creïe« que així s'ha te valorar.
Al llibre de la monografia te JAUNI PLA de LA VERA, a«
canvi, n 'h i consten erròniament catorze i teto en color (pg.97)

(8) L'EXEMPLAR pertany a JAUNE PLA.

19Ì L'exewplar que tot seguit ana« a couentar pertany a la B.C.
i correspon al "E".
Par tractar-*« d'aquest exemplar, conté tait prey«* c'««tat et

l«e pùìT3c*e; là prova definitiva é§ n*gr* i d« color de
tote «1« craints; diversos titìidi* originala d'und il·lustració
i les êum planr*« ccrr«»pon*nt« a let fattila.
L'fxe^lar tati dtvldit an tea volu*a, al priaar conté al text
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EL LLIMI Dt LES BfSTtES

1«« prov«« d«finitiv«s < l'altr«, «U« qu« d'especial t* 1
qu« h** i···nt·t « la justificació 4*1 U r« t««. Pw tal motiu
parlar«« ••sjpit dels do« voluM, saps«*** eut* IM sevss c«r«c-
t«ríatiqu«» propi«*.

CIO) al text. RAJUf LLULL pari« de la palma «ro«*nait-la Mi Renard.

(11) D« fet, afe qu« una onça, ps* l«s facción* é* la cara
aviat f*lin«s- 1 els bigoti«, ••stola UM lleona. D» tota
ra pode« dir que JOSEP GRANYER la m interpretar OM w*, ooça
j& que r*» endavant, «n «1 capí vol titulat INI LA ATALLA mi
LLEOPARD I K L'OWÇA", torna • aparèixer lluitant contr« «i
lleopard i, tot i seguir s««blant UM lleona, pel text sabé« 1
pode« afirmar qua és l'onça.

(12) Per la mida de la bèstia en relació anb la resta del gravat
ea diria que és «is una «lanoota (Gène.-e de mamífers de l'ordre
dels rosegadors que atenyen uns 60 c«, de longitud en total»
X dels qual* corresponen a la cua.í...) S.E.C.}, pero per les
caractéristique» del dibuix, «Is trets 1 l*« facción« ens fan
dir que M tracta d'una ftífm (Maa í f er de l'ordre áels carní-
vors f i ss í pedes que ateny uns 15-20 c», te longitud i té el
co« molt llarg i estret, cobert d'un pelatge groguenc al dors
i bru al ventre i a les petes. (...) G.E.C.)
Per tant nosaltres parlare» d'aquest an i nal quan aparegui en
un altre gravat, alhora que també «1 text en fa «enció.

(13) La planxa es troba ai taller de JAU« COSCOLLA i per alni co-
ne ix r« les mides. La prova Is van obtenir l'any 1987 i si «s
veu un xic picada i malmesa is degut al pas del tenps. L'ori-
gínal liei li;bre fs intacta,

(14) El text parla del cérvol, per* en tot cas, segons el
é« nosaltres considerem que s'assembla «és «
un isard i així el definim en «Is gravata que ha apareix
•questa béstia.

;1S! »ole« fer esment aquí qu« els tax» dels colon» no deixen as
ser relatius. La dificultat d'especificar cada color «fi con-
cret .donada la quantitat d« »at i sos qu« of«r«ijtvpet pr-tar •
certes apreciacions no compartid«« p«r totho». «algrat tot -
però- h«« cregut convenient donar um punts d« rsferenci» p*r
tal d« reflectir i facilitar ÌM visió general m cada gravat,
per bé que se*pre serà la nastra visió.
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(16) CERVANTES t BAA VEDRÀ, Miguel 4«.- ti coloquio da loa
Con «aia a|uafu«rt«a 4« J.Gr*ny«r. Barcelona, EdT
KCMXLVI (1946).

Ci?) LLULL, Ramon.- Llibre de Herave11et. volum II. A cura 4« Un.
Salvador telato* Barcelona, M. Bercino, El« nostres classics,
1932, volum 38, pg.l59.

{IS} Aquestes mides corresponen a l'eapai visible 4« la planxa Ja
que està incoriti**«)!!« a la vontiacoberta.amb la roba 4« Mea
retallada a tall 4« finestra,i no «ab«* quan fa per dintre.
La« mides gairebé coincideixen amb la« de la imatge» nomes es
veu un refilé 4a «etal1 sense gravar. Suposem qu« la planxa
va ««r tallada per tal d-incorporar-la a l'exemplar.

(li) Aquesta signatura te la »ateixa qua la Je les proves 4*1« gra-
vats d'aquest segon voium i que hem reproduit al punt i.t 4*1
llibre imUM Ili.

(»i Tal ço« anirà» valant, gravat ti 4'aatat,
qu« noaaltrea iiuaeram P.1,1 I P.I.2» i pro»«« que nu»«-
r«s P.3 i P.« r««p«etiv««!efli. La P.3 m I« prova an
aatat definiti« 4a 1* planila 4« l'alfuafort i la f.* « 1*
prova «n ««tat definitiu d» 1« planxa da i'«aguatinta. Ito po-
«aa qu« »en prove* à*»«tat parqu* i« plasma j« ««ti traballa*
da co« i« definitiv«, «near« <pe neme* m n'eatampi *«*« <*«
•ola, p«r «aparat. La« nuMaraa 3 1 4 parqué l'ordre
del llibre i 4« 1*aatat 4« tr«A«Ji vaa » continuació 4« 1«»
ny»«r«d»s P.I.l i P.S.2.

(21) En aquesta »èri* hi «anca el "2on ««tat". Da f »t no 8*b** »i
ea va extraviar o »i varen oèlí4*r-»e de coliocar-lo al lli-
bre «n rellig*r-Jo o, »ensillaMnt j»t««r JOSEP CRANYER no
ti va fer i va pa«»ar directament dtel pri»«r eatat el defini-
tiu. Altrament el f «t I« curié» j« que «n tot« els gravats
4«! llibr« «1 gravador «empra fel« *»« ««tata previs «1 4afi-
nitiu.

(22) Vegi'« r̂ ta IS.
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TÍTOL: Afri ca negra (t).Vuit (2)

de Francesc per

LLOC:

d« La

. i

I

1891-Barceio-
na, Arquitecte, dis-

de jardins» urba-
nista 1 escriptor,

d'arqui tec tur« île
Jardins a l'Esco!» Superior

i» des del
1917, director

públics de Coli*-

en la realització del de i cl»
jardins del de d«

ei del Jard! hi h* la del

del de 1« Fani Ila. dl-
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verso« lllbr«* relacionats amb el tema d«1 disseny de Jar-

dins l d« 1« ««va ord«fiaelô t col·laborà en varíe» revi «te«
d»art 1 arquitectura. Són conegut» els seus edifici» del
pavelló de Ràdio Barcelona, al Tibidabo (1922), el« hotels

de la plac» d*Espanya (1929) i el de la Hetro Goldwin Ma-
yer (1934), entre ¿«altres,

Fou un reaiitent polifacètic que s'hagué d'exiliar «is
anys a Paris, de» del 1937, i qye tenia gran vocaelé per

l'Àfrica i la caça »ajor. O'aquesta afeccié en sorgiria
-ben segur- l'obra que *r» tenim a lea «ans» en col·labora-
ció amb

La figura de NICOLAU-MARÏA RUBIÓ és una ¿e les «és obertes
i representatives del noucentisme. (3)

1 (Barcelona, 1894- Sao Paulo

(Brasil), 19?4) Pintor, dibuixant 1 gravador format a

l'escola de Elei Is oficis de la Mancomunitat.

Els temes d« les seves obres sen variadissims: cosposició,

figures, paisatges, natures aortes, retrats... etc. Ja des

de les seves joves exposicions, fetes ala catorze anys,

havia deixat bocabadats els entesos de les tècniques dl-

buixístlques per la seva precisió i bellesa. A les seves

figures »'hi reflectia un sentit vers les classe» hu-

mils quedarà palès a Afri ca_pegra.
Formà part de 1'Agrupació Courbet (1916-1919) Juntament

mib I ARTIGAS, 1ÄFÖLS, RAFAEL

SALA, C.RICART, MIRÓ, RAFAEL MARlA ESPI-
NAL, OBIOLS, DE LLUÍS LLIMONA i JOA-

QUIM GARCIA «mb el» qual»fsi bé no «1® unir un *»-
til hoBogeni, si els identificava «n esperit renovador

i avantguardista que representava l'ala Jove del noueen-
català. Quan es va dissoldre el grup, DOMINGO s'in-
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ttgrâ a Les arts I tl« Artistes, grup d*ideologia essenci-
alment noucentista que exaltava l'esperit mediterrani i
valorava el sentit de la mesura, Û9 l'esforç i d« la con-
tinuïtat.
Sempre mantingué una preocupació per 1'«structura «n les

fora«» del dibuix fruit de I«» influencie« d« CÉZANNE.
Entre el 1922 1 el 1927, residint % Pari«, «1 sty art s'a-
costà al eublsine i el »eu colorit s'enriquí notablement.
El 1928 s'«scapa « Bretanya 1 la seva pintura esdevingué
molt sòbria cíe color.
De nou a Barcelona (1931-1939) i ja en teups «S* la post-

guerra, l'art de DOMINGO intensificà «1 caire vital
retrobant el sentit 1 «»oclonal dels Inicis,

juntament decoració arabesca, * voltes un xic fre-
da.

a i Ilustrador va escometre un« gran labor en li-
teràries en edicions de luxe -entre elles LA VERA-,

deixar, però, d'«xpos»r periòdicament a la Sala Pa-
rés i a les Galeries Syr« de Barcelona.
Dea del 1951 i després d'una «atada a l'Argentina, s'està-

blí m Paulo on treballà vers estilització del
tradicional constructivas®« figuratiu.

de la mort, novament a Barcelona el 1967
i el 1973. (4)

G.2

NICOLAU-MARIA RUBIÓ comença aquest text aclarint o qüesti-
onant per què a l 'À f r i ca se l'anomena "Africà Negra" o
"Continent Negre". Ens diu

L '\frica et ntgr* Jflt 9êUê (pg.lt)
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1 afirma que ten ells, els negres, qui donen vida i color
al paisatge. L'Àfrica aèria molt diferent al fos habitada

per blancs.

L «escriptor comenta «1» gravat» de arran
d'un viatge a l'africà, on el mateix artista l'acompanyà

des d« Dakar fina a Gàmbia (1935).

El llibr« en» parla de coa captà tl «en
negre, d«a del* infant» i 1«» fins als "gran»** de
ï« terra. El cowentari i» breu perd ofereix una visió ori-
ginal de la negror d*aque»t continent. Quan 1« nit se'n
va i deixa pas ml dia, aquella permaneix el» cosso»
d« la gent, oi fos «1 »«u refygl i» després» al cap-
vespre li tornen «1 color, »t de la seva pell en
tornés a brollar la nit, I a In nit, tot negre 1
dels negres

fo *n tap*n¡...
(.,,)..,io FOftr**, ni ni

«A tan te ntt . . . f . . . J . . i
nt't «í« awa *! A nit tai ta

ntt A íFf.Jf £ SJJ

C.3

G.3. i

1. Cobertes Internes de paper amb el títol "AFRICÀ NICHA*1

i l'emblema de La Vera,
2. Portadel la.
3. Portada a tre» tint«» (negre, venne11 i ocre), compagi-

nada un tipus «le lletra i diferent» cot»o«: AflICA/

5tt



/ OI / /

TATS PEÍ / NICOLAU-MAPIA / (emblema ROM Vera) /

BARCELONA /

4. Dibuix «n pastel de color* de Franeeae Doülngo.
5. Justificació del tiratge.

6. Vuit gravats de tècnica «ixta distribuït» per tot el
lllbr« anta el text intercalat. Il prt«er actua a tall
de vinyeta i el darrer de cul-de-1lentia.

7. Colofó.

G.3.2

És una «díció total de trenta-set exeaplars distribuïts

com mostra la Justificació:

D'aquest llibre -aiti voli« d« l*» DI LA
ROSA VERA- se n'ha f«t un* tir»«!« de trenta exemplars
sobr« paper cíe fil fabricat ««peci«l»*nt p«r la
Guarro» nuwtrat« a preaaa. latan signat» p«r llur« «ytor«

i repartits segueix;

EXEWLA1 ÚNIC, qp® conté tot« el» dibui«o« original»,
lei proves d'«»tat i «Is coure« d« 1*» virerete«. (5Ì

8 ex«»pl«rs, nu»er«t« d« II m IX, qu« c«»t«nen un dibuix
original i diver««« provea d'estat.

ZI exemplars, de 10 * 30, cada im deix quale conté un
estudi original.

Ultra »'han tirat f 01 COtLA-
•arcat« A a F. (f}

C.3.3

fai diu la Justificació del tiratge» els exemplar! es-
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tan slgnata par llura autors al peu d» 1« mateix«:

G.3.4

El text «sta eönpaflnat a*b l» lletra E.r. cos 16,
m mà t imprès a la S.A.O.A.C.

G,3.5

Les planxes »en de coure 1 n'hi h« un total de vuit, gra-
vades en tècnica Mixta el text qye les il·lustra. Sis
d'aquests gravats tenen unes »Ides sinilsrs, oscil·lant en-
tre 190/195 x, 145/150» de bisel!« amples i angles roas.
La vinyeta del principi i ei cul-de-llüitia tenen les di-
mensions diferents, fots ells foren estaapats per JAUME
PLA» el qual dirigí el llibre.

G.3.6

És el llibre de LA 1 el primer fee per
per a aquestes Edicions.

Totes les 1 Ilustración» «scenes de l'Àfrica indí-
genes a protagonistes» 1 no porten «ni text iaprés al

tor». Sis d'elles porten el "Doalngo" gravat a la
p1 an xa.
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Il nitor« fou «ni 1 eat i t cl M« i» maig del 1949.

FITXA

1,1

DE E, »icé (?) <te 1«edició de ? »Ar-
cat» A « F. (vegi'i not» 6)

E.2

Vegi's «1 G.3.1.

E.3

Pertany al de la libi lotte* «li Catalunya.

E.4

fou adquirit per coapra a JAUNE PLâ» 1»any If84,

1.5

E.5.C: 33? x 245
E.5.f: 330 x. 232



E.6

29 pg. llluatr. * • pg. a.n.tamb un« il·lustració.

t.?

9 il·lustracions tu total: 8 gravat» intercalats «n el text,
estampats «n negre, i I dibuix al pastel precedint im Jus-

tificació del tiratge.

E.8

Paper de fil Guarro de fabricació especial, a»b barbea i
lei filigranes R.V, i G. alternes. (7)

E.§

Les cobertes del llibre vénen folrades un paper marró

Irai tant 1« pell. El Ho«, qu« «1 ei de pell, té un to

clar, i «n d*ur»t hi diu: AFRICÀ NEGRA. L'exemplar està
col·locat en una funda d« cartré, folrada «1 llibre,

unes diaensiona d« 345 x 250 i oberta per un
costat per a deixar el Ile« »1 descobert.

Els fulls, formats «n plecs i disposati «n raaa, estan em-
bolcallats per un«» cobertes de paper pri« el d«
l'edició. Al dors d*aque»t«§ cobert*» interne» trobe« el

nú»«ro d« registre de la B.C. "R.515.850" i una "CM per
Indicar que l'exemplar fou coaprat.

La firma del gravador al capdavall de la justificació del
tiratge és aab llapis i la de l'escriptor tint«.
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Ei segell de 1« B.C. é* estampat «1 marge de 1«« cobertes

Internes, m im portada, al dibuix addicional, * 1« pàgina
31 i al colofó del llibre.

A la contracoberta posterior hi torna a haver «1 registre
i la signatura del llibre (De») Muti).

ANÀLISI 01 LIS

pg.ll

II: Caçadornegre

III: v*ur« «1 d'un vist d'esquena, el

clatell eapalé» 1 p«ça de li cobreix els

cabell» a tall de barret. Al «*nt6 té quanta pèls
IV: pastel» d» color».
V: pp: 241 x

VI: pp de dibuix enganxat §/pp edició.
VII: fà& *+ ' *y* , 11. «.i.d.

YIII:"caçador negre**» 11., a.i.e. ï "Boucaricante", 11.,
a.i.d.

IX: Fora del paper on hi h* «1 dibuix» sota la signatura,

hi ha el "35H, «1 indica l'any que DOMIN-
GO féu el dibuix durant el vlatg* « 1 »Àfrica muts MI-
COLAÜ-MA1IA
DOMINGO va signar «1 dibuix un cop enganxat sobre el
full de l'edició i per aquest motiu la data queda

desplaçada fora«

fif



El dibuix és IM «punt que després no inclouria en el
âtol 11ttort cow m gravat.

PI« IS

III: vele« «1 burnt uè tres persone» negre«, fres i
»l darrer«. D'esquerra « dret« l« prlaera.que

sembla una noia» ti tot «I cabell arrissat i port« un
collaret, el» ull» doso» 1 l'expressió angoixada.
Segueix un un «1 1 «1« llavis atol-
suts, els ulls tancats. La figura central
és noia el* cabells arríssats,
llargs que la primera, collarets al coll 1 un
turbant »1 cap; «1« ulls estan obert» pere l'ex-
pressió és preocupada. La quarta persona té els ca-
bells pentinats »uitiples ratile« l ran dt closca,
porta arracades 1 collaret. P«r acabar» hi ha al-
tra figura tot «1 afaitat» tret d« peti-
tes franges on «ncara hi ha pèl ; porta arraca-
des î se la veu trista, els ulls closos.

IV; aiguatlnta, aiguafort 1 toc* d« brunyldor.

fil
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