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G. i

JOSIP GBAWni I GIlâLf (iareelQfia, 1S9S-1983) Dibuixant,
gravador, «seul tor i i Muet rater f . . . ).* i* un gravador quan gra-

»a, fum dibuixa, escultor fuan 'modela; sempre i cada regada

sense interferències de lé» altres tècniques que cultiva. ípg.VIII de

la Introducció).

De Jovenent Ja s« 11 va despertar la vocació d'és-
ser artista l es matriculà a l'Escola de Belles Arts de

Barcelona on donava lliçons de dibuix el par« de PICASSO.

També anava a classes particulars coincidint a«b ALFRED

SISOUELLA i APEL·LES FENÖSA. Més tard, renunciant a tot In-

tent d* pintor, es decantà per 1'escultura ajudant a reto-

car sants de guix.

L'any 1922 ïxposà la seva prinera obra, un re l leu»

a Barcelona.

Fou membre dels "Evolucionistes" ( 1 ) 1 sempre «s

mantingué fidel als seus principis assolint un art molt

personal. Et un agut abfervaéor dt TM. realitat trantsriu iràni-

¿awnt, t aixa ho fa amb un estil molt pertonal i sametfftetíc «n

qualtevol de I«« ticniqtttt aplica.. Tant ei contempi** *«<?ultn-

TO eeva, som ti eg tracta d'un dibuix o d'u» aiguafort, és fàcilment

perceptible urna marcada puleritied de reulittacio', tegurament a P*-

eofd d'aquell* -2«íí8 d*I ioìafntivM ajut t&n inttntanifnt a Bar-

ce lona. é» «w 11 probable aqutêtêê arralé d»"®i«n pert&r-lo a

clara preferència. p«r arribar a wm siu^lifiaaeié df lee formes,

a una. línia neta» a contorns dm finite i a une volwns

i densos, que anul·len qualtfxl eomamgia ale tfêettt luminiet. (2)

Durant els anys 1929 al 1935, JOSEP G1ANYER realit-

zà diversos viatges d'estudi a Paris, Londre» 1 Brussel·les

on contacta els artiste» destacats de l'Europa

d'aquella època.

El 1938 guanyà el Presi F.A. Plana» Doria a l'Expo-
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aleló 4*1 Dibuix i dei Grevât, 11 1939 te casa Mb MONT-
SERRAT JUNYENT, que mori poc* alt« després à« donar llum
un fill.

El 194S realitza un* aèrle d« relleus d'alabastre
per a decorar el vestíbul de l'antic Museu Tèxtil d« Ter-
rassa, i cinc volums de dibuixo« acolorits per a un Beati-
ari (3). Algun» d'aquests dibuixos, extrets d'apunts del
natural que feia al Zoo i que representen éssers híbrids
que Œostren l'aparença de diferents animal» tot prenent
actituds humanes, foren exposats el 1953 a Its galeries
San Jorge de Barcelona i» recent«ent, a la sala d'art Ar-
tur Ramon de la ciutat eo»tal {desembre Ii8?~gener 1988).

El 1951 havia participat a la I Biennal Hispano
Americana d'Art, a Madrid, amb una col·lecció de nou «seul-
tures titulada Zoo.

Després d'il·lustrar tota una colla de llibres «ajo-
ritàriaaent a»b bèsties, l'any 1962 es publica 12 aigua-
forts iun autoretrat de Josep Granger dins LES EDICIONS
DE LA IOSA VERA, 1 que analitzaren tot seguit per ser el
llibre que ens ocupa en aquest moaent.

El 1981, dos anys aban« de la seva mort, JOSEP GRA-
MYER Ingressa ço« a acadèmic electe a la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.

Juntament amb els dibuixos del Bestiari, la sala
d'art Artur Raaon va exposar un grup de deu escultures en
bronze d'un* sèrie d'aniaals visto» huaorísticaaent i hu-
.nanitzata, una peculiar estilització dels seus voluas
però sense caure »ai en la caricatura. Due« d'aquestes es-
cultures recorden enormement dos dels gravat» que »és tard
faria p«r la seva Monografia a LA ROSA VEIA. La que porta
per títol LLuita (c.1951-53). Bronze, 22 x 8,5 E 24 c».)
és »oït semblant al Gravat 9 titulat Incertesa;
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LLUITA.

Gravat i

L'escultura Intitulad« Jocjcgy (c.1951-53. Bronze»
33»? K 8,5 x 12,5 c m . ) on hi h« un cavall erect«
la sella entre les 1« »at»Ix*

el Gravat 7 arri, arri tatanet tal ço« es palesa « la foto-

còpia de 1» pàgln«

a il·lustrador d« llibres JQSIP GUANYEU assoleix
important en dibuix tu del

gravat. Entre ella destacar El :eologii|Q ¡te.lo«
perroi (1946) d« DE (4), El llibre de !•«



bé«t1et (1947) à« j« «n tesi.

Íl C IfSI) d« (5) i S«t djàl·it de bet-

tle« (1952) de íi) p«r

OLIVER-, El del à« (?)

o d« Catalunya de (8).

Tot«» aquettet obres lini« gr»ny«rl«n»

indiscutible» plenes d* p«rè renunciar *

un intencionat. (9)

Srcnz«. 7.
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JOAN OLIVER I SALLARES (Pere Quart) (Sabadell,1899-1986)
Escriptor. Cursà la carrera de dret pere Ja des dt Jove
mostrà debilitat per les lletres escrivint poemes, teatre
i prosa literària.

Col·laborà al Diari de Sabade11, La Veu de Cat aIunya

i La Revista de Catalunya entre 4'altres. Juntament amb
JOSEP CAfWSt. FHAMCESC ÎIASAL, CAILES RIBA, ARMANO 0110LS
i GÜIRAU DE LlOSf» fundà le» edicions La Mirada que des-
prés ea fusionà amb Proa, i fou represa el 1965 per 1'edi-

torial Aymà d'on JOAN OLIVER en fou el director literari.

Primer s'Inicià arto la prosa 1 el teatre, i no se-

ria fins al 1934 quan e»prendria la nova tasca de poeta

utilitzant el pseudònl« de Pere Quart. Les decapitacions

fou la seva prisera obra poètica d'aquest any.

El 193? escrigué un Best1ari Il·lustracions de

XAVIER NOGUÉS, el qual fou Prend Joaquín Folguera de l 'any

precedent, considerat una obra »estra del llenguatge 1

la ironia (...)...per l'agitdfeet, dt mitjans, p*r la

/'orna assoleix ât retratar, çuatr* pi«s*lt*i*t» *<?-
étals ttcomixibfa» ptl factor, i finalment, per la facilitat d« la

versificació. (10)

La guerra civil donà un caire noy a la seva obra.

Les arrels noucentistes de la seva etapa anterior deixen

pas a un reali saie i a un quefer »i 1 i tant.

El 1^38, amb l 'obra La fag, obtingué el Preui del

Teatre Català d€ la Coaèdla. El 1939 s'exilià a França i a

Xi l e , f ins »1 1948 en què retornà al seu país d'origen,

Catalunya. Les obres d'aquesta època reflecteixen el seu

estat d ' à n i m depressiu davant la desfeta, però al mateix
temps, covava en el »eu pensaient les properes obres, aab

una de les quals, ferra de naufragi» (1956), obtingué el

Premi Ossa Menor 1955.



fi desvetllament de la literatura catalana després
d« 1« postguerra i un recolzament progressiu del seu pu-
blic l'animaren a escriure i a reemprendre 1« seva tasca
anterior,

Rebé els premis Auslàs Harén USÍ l la LLetra d'Or
1961.

Son innombrables també lee seves traduccions tant
de narradora com de dramaturgs.

El 1970, 11 foy concedit el Preui Ciutat de Barce-
lona i el 1982, el Pre«l d« la Generalitat de Catalunya a
la nlllor obra de creaclé apareguda l'any anterior. (11)

L "afana dg la. vnpoêfitlf §*tt**a è», fn definitiva, ti nibil
là potfis de Psr* Quart. (12)

C.2

La »onografia de JOSE? GRANYEt éa la »egonm de les tres

que es dugueren a tenie dins LA IOSA VERA.

Les priaeres vegades qye van col·laborar junts PERE

QUART i JOSEP GRANYEi, ja amb tenes animalIstics I'any

1949 a la COL·LECCIÓ DE GRAVATS o l'any 1958

ais DE CIRC, JAW! PLA s'adonà de la atütua

avínença 1 cregué que la seva entesa podria donar lloc *

una col·laboració estreta. Fruit d'això i de la s«va

amistat, amistat que Ja es feia patent en eia anteriors

treballs (13), en resultà aquesta aonografia on tant ela

gravats ço« ela textos eren coopletMMnt inèdit« tot i qu*»

hen esmentat en altre» ocasión», hi ha una gran simi-

litud entre aquests animals i «Is que apareixien en altres
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llibres o col·leccions del mateix autor.
J ALME PLA» «n 1* »«VA introducció intitulada JOSEP

GUANYEU. L'HOME 1 EL SEU Alt, ha escollit l ' ad jec t iu "in-
dependent" per m descriure GRANYER. Independència que l'ha
portat a ima immerescuda ignorància 1 arraconament perquè
GRANYER no es volgué mai auto-vai orar ni afalagar.

Jranyer è» M t ¿pu« eminentment mental. to* a fer qualsevol
eu9a, primer l'ha et 9o^t>p*n&**, Em ot^pe no is un fapuZ-
•iu, ni m w^nwimaop , eina «R reflexiu i ttn analftio. P>ia

la eo*s» l'ordena la emm i
tot m eiet ema. (fg. Vii

GRANYEI fel» les coses tal ço« sabia 1 coa coneixia
que eren, per observació «eticulosa. Els seus gravats, els
seus dibuixos no de cap «anera una lapressto del mo-
ment, sine el fruit ¿S'una detinguda 1 minuciosa observació
reflectida en cada Unia del dibuix 1 en cada entalla del
gravat. No dibuixava allò que veia (impressionisme), sinó
al lò que sabia que hi era. Cada fulla d'arbre, cada taca
d'una fera, cada urpa» cada detall era lentament estudiat
i això el converti en un bon il·lustrador. En gravat, la
tècnica de l 'aiguafort, que és la seva per excel·lència,
li pemeté aquesta precisió.

Ajudat de la seva biografia, biografi» que coneix
prou bé per la seva amistat, JAWIE PLA «na va introduint
en el món artístic de GRANYER. un GRANYIR que era
un perfecte ciutadà perquè coneixia pam a pa« cada racé de
la seva Barcelona, un home de qu« estava al ca« de
i 'actuali tat «és vige, .t en tots els .camp».

Les seves obres «ostren un gran sentit coaposltlu,
no estan fetes de qualsevol sanerà i a eorre-cuita, sine

un gran rigor i una colla d'estudi» preliainars,
proves d'eatat 1 esboços »oit elaborat». Coneixent les se-
ves escultures tan polides 1 Hen acabale», on la «à hi re-



llisca sense cap dificultat comprendrem la manera ito tre-

ballar els seu« gravats que, modeláis per un igual i donant
la mateixa importància a qualsevol part I racó de l'objec-

te representat, es configura segons un punt d* HUB cen-
tral i uniforme arreu.

Quan GRANYER va fer aquest« aiguaforts per « la se-

va Monografia comptava seixanta-tres anys d'éclat i la seva

originalitat. Imaginació, ironia i observació de les bès-

ties hi eren presenta d« pi* en cadascú« dels dotze.

G.3

G.3.1

1. Portadel la.

2. Frontlsplct l'autoretrat del gravador.

3. Portada a tres tintes (negre, slena i veníeu anglès),

cöfipaginada un tipus de lletra i diferents cossos

t«l es nostra a la fotocòpia del punt G.
4. Justificació del tiratge,

5. Introducció de Pla: GUANYEU. L'HOME 1 EL

SEU AOT.

6. 12 gravats il·lustrats per dotze poe««s.
7. índex.

8. Colofé.

G.3.2

És una edició de vuitanta-clnc exemplar« en total» distri-



tait« corn segueix:

(Taque* Uibr». »ita et IM Dt U ROSA
VE5A. tt a'fea ftt uaa tirada dtwtaala cute titaaian ta

si4aaup«rUuna«torsir*parUucoB»f\»«ii

DŒMPLAA tab tols tb
euauûuscriisoriiiûâls (kl poeta, l«$proTcs

éi totseb fftraü i

M eiempiâri. ouotrau <kl 11 ti ZI. aab
ta proTMdMUt et totes In pUansiuot
•M* liradt IME IM plaosM ututtlitzadM

M «xtaptars. auMftts Iti lì al 75

Ute» attuiti, i hta i*Pr*s II EXEMPLAK
K CM. LABORAÏXA, Marcats 4t ia A a

G.3.3

Els exemplars signats « mà per llur» al

de la justificació del tiratge:
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Tarnte hl ha 1« finn« autògrafa de JAUME FLA «n acabar 1«

Intronicele:

Sot« 1« fir«« diu: forr« Muntada* , octubre de 1962.

G.3.4

El l l ibre fou compost a 1* S.a.D.A.G. els segtlents ti-
pus de lletra: 1» Introducció la P.r.l c, de 14,
Interi incacia a punts. Els pò*»*« fets la P. r.
de 18 1 e!s Il·lustren els Gravats 3,5 1 11 ho fan

la cursív» del »atelx cos.

G.3.5

Les planxes de coure 1 n'hi ha un total de tretzs.gra-

a l'aiguafort. f*r,± és a! frontlspici, l'autore-

trat de GRAKYII» 1 les altres dotzs glossades per dotze

poemes. Exceptuant el gravat del frontlsplci, el« altres

dotze tenen unes «Ides «oït siailar«, oscil·lant entre 240-

250 x 178-180. Les planxes foren estaapades all tallers

de JAUME PLA a»b la col·laboració de

No donar les «Ides de 1%* planxes perquè no les he«
trobades en aquest taller 1 no les analitzar.
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G.3.8

ta l*onzè nitor« «ditat per Là t «l »«ion ém JO-
GRANYER din« d'aquestes Edicions. Correspon « la segc-

n* «onografiÄ d* 1«« tre» qv» ea varen dur a terne.

Tots «Is gravat» son ûe fontat vtrtlc»! 1» exceptuant
1'autoretrat, els protagoniste« de les est««p«s
bèsties.

fotes les Il·lustracions porten títol» pere no els pò*-
que els glossen.

FITXA

E.l

N« 46 de l'edició de 64 niist*r*ts d« 12 al 78.

E.2

¥cgl's el punt G.3.1.

1.3

Aquest exeaplw és propietat ée la Biblioteca d« Catalunya*
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1.4

Fou adquirit per compra a JAUME PLA l'any 1984.

1.5

I.5.C: 35S x 255

E.5.F: 353 x 246

£.6

16 pg.s.n. 1 ll·lustr. * X pg. * §6 pg, il·lustr. s.n.

E.?

13 gravats en total: un al frontlsplei, que és l'autore-

trat del gravador, i dotze glossats per sengles textos

de PERE QUART, fots ells aiguaforts esta»p»ts en negre.

E.8

Paper de fil Guarro de fabricació especial» barbes i

les filigranes i.V. 1 G. alternes.

E.i

Les cobertes del llibre estan relligades tela «arró i

porten el del gravador en negre, à a nés» hi ha

sobrecobertes sense relligar» folrades la mateixa

tela 1 amb el Ilo» fosc on s'hi llegeix: / VEIA /

2 / JOSEP / / 1962. JUbdues «edeixen

364 K

L'exemplar va protegit dintre d'un estoig folrat tela

groga de 3?S x 270.
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A la contraportada trobem el número de registre de la B.C.,

"R. 514.848", pere no ni tia caplletra que Indiqui que fou

comprat,

El segell de la B.C. no apareix enlloc.

Els fulls estan tacats 1 malmesos pels fongs de la humitat.

A la contraeoberta posterior del llibre hi ha la signatura

(Granyer) Fol" i el registre ja esnentat.

DE LES

FRONTISP1CI

III: és 1*autoretrat de en un perfil de tres

quarts, mirant cap a 1» seva dreta.

V: ps: 228 x 172.

IX: d« factura 1 cremada molt suaus. Treballat enta-
lles curtes 1 paral·leles tal és habitual en GUA-
NYEU. Les traaes »oït tènues i els perfils
renareats.

GRAVAT 1

II: Acaparador.

III: un 11agost va en bicicleta.
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í

i

Io »n té prou.

«i

a'l.' »io rutlla.

onor

IX: s'aprecien creuades d'àcid I algun de

seca a Íes potes. Aquestes

a vegades predottln« «1 petit borrlasol del paper pro-

vocant sensació de grisalla, si hi po-

ca tinta. Els radis de 1« idea de

vinent per 1« estan treballades.

2

II: (15)

III: colona» tor«nqu«t« d'olivera »1 b«c» fa

equilibris la curd* fluixa. Bn cas, 1«

éa funàiibul» perquè caain« »cor«
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. que és la coloma de Im pau. per

co« 1« interpret* i pel »labol d« l*oli-
ver*.

La petita parrupa
i 1* fluixa.

: joc ri*c
no cr»títt»,

Il d'olivtr« al b*c
seri un indici discret.

qu» «s faci aplaudir
a é* circ,

í Serva »«rvii d« l*e«pres*t

la a* «f veces.)

La petita
i la fluixa.

IX: hi ha traç d« s*c» « l'olivera 1 a les

arpes.

3

II:

I I I : un dofí «n d'essa i traient un xic la llengua

les »let*» d«vsnt«r*» èarfora.
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la
M»IM

dt
ha la

eapuai à*

." 4, vocici*» /£> «oc u»! p**jf
Je ta T08Í3 Praua;

" "
»ira deîxi en »3>»j,

*

de b&tf : * -,

rn raí:'«

?t' T .* a f-

IX: aquest cop la bèstia trcballmoa Intensi-

tat ie to i les lluentors de la p«ll s'han aconseguit
:<?<? diferents talles i contratalles i

d'una creamela de mordent.

4

II: fi .

III: un tigre d'eaquena i 1* entre les "caaes"
s'aguanta la esquerra» l

la dret« fa rodar pilota.
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D**qu«»t« feta «1 nostr« club

definitivament »'«ubala.

Il rival, Jupt

ha endevinat

jE *s vey a l'altre grup!

Misèria d* Di i Rubala!

Nois» s£ tub:

fitxem un tigre d* Í«ng«la! {17}

IX: hi ha un pr imer treball de que con-

les fortes de les franges de la

p e l l , creuada i junta. Tot el per-

f i l l í n i a cwrtt wa.

5

I I : La

I I I : la és persona»

mi vede11et en »tirant-se fit a f i t ,

caricaturitzades d ' un biberó.
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!íon non,
i't««»

T*r***» petit, La et
•i* ereixi.8 h«n de
f,-a-*,e fort
r-T ta »wort,
r«? ras í r

JOT« a «»«c
•r "ià p r í r nasi e- ne
Tin s« ya L'

Ter un bou
»:••» ?s p--:,.
,4ra •*!<? " "•»••".-',

ine, ?-n' ( IB)

IX: les entalles són» rectes, paralleles i

curtes» deixant blanques les de so-

bresortit, però considerar focus de llum

concret, característica Ja ob-

servant en el de treball de GEANYEM.

GRAVAT_§

I í : Societat t i ble.

Ill: un felí. en p«zltura erecta, un a i'esquí*-

la cua.



Potaer «1 pei» -la del feia-
li contagia, al gat,
I* sigi llosa »oilîcie
dei qu« llisca voluptat,

d'un plegat,
i I'escrupulosa condícia,
i ulls oberts de a bat'-*

E« trobar un peìx ma l i c i a ,
»loi í i vani ta t . ( 1 9 )

IX; l ' e s t ruc tura del f e i l » «n a l t ra posi-

t u r a » és el apareixia a El l lib_re

de les de LLULL illustrât per JO-

SEP i comentat en tesi. El peix

t reba l la t enta l les cié dé-

b i l , 1 contrasta la del fe-
l ic i .

7

l ; A r rl a r ri t a t arte t .

: "El cavall a cavall d 'un cavall". El genet és
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un cavall d* »entre que l'animal és de cartró í

fa balancí. 11 genet» test un rave» les

brides i l 'a l tra la té a la
cintura.

11 cavali puja a cavali
d'un ravall.
Aviat ei dret

genet:
»stirar-se un gali,
el fuet,
1"esperó.
El renec. I ei gargall
escosi t de cantó.

IX: al - ap í t e l "De la de Na de El_ l l i b r e de

j.?3_j_è3f;?s ja esmentat, hi apareix un cavall

e* .r.atelx perf i l i la mateixa estructura.

8

II : Lacoqueta .
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Ill: una ovella «r«ctft una person* s'emmiralla en »jn
petit mirall qu« 1* pot» anterior

l'altra B'mguant« 1« cua.

La donzelleta, dòcil a l'anor,
no s'emmiralla a »lla sol«.
Es ovella de
í ea es «ir« í s'enrióla;

i es diu: "Si li plauré".
"A qui plauré?" reprèn «sp*r«r.ç*d«.
í A un xicot i jugsner,
a un de la )

de dalt la destri« si
-ai la donzella» la prinal*1-
1'Oveller d« í l'assenyala:
"Aquella «1 pes!"

IX: al capítol "De l 'e lecció del Rel" de El 11ibre de les
?• A31 i es hi ha una ovel la situada

J A l rebé aquesta Ics mateixes característiques

•^structurais 1 treballada d'Igual Tota la

que correspon a la llana cargol Ins i

rodones seu? 1-obertes, perd, deixant clares

les vol 3863, aquelles on la l lum hi in-
cidiria Intensitat si hi un di-

recte, d ' Igual potència arreu.
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9

II: Incertesa«
III; pclxo« capiculáis es Im cu«, pere no

la la del contrari.

i l'un l'altre.
Velocissima, i«
í ull« de cristall.

el fugia
es tornava pcrcaçador.

A »itja llum d« llet translúcid«,
v inga sobtats,
sordanent, a
violentes en llur molleaa.

Fins topen l'alga
i s'abraonen tan estrets
i entrellaçats1 En lluita lliure
o en el joc d 'un corrupte** (21)

IX: els formen un Joc de ritmes sinuosos, en for-

d'essa 1 configurades gran ll ibertat. Con

treballats les talles i

contratailes, de grisos l la matei-

xa estructura d 'a letes» escates, i cap» es fa

d i f í c i l esbrinar col·locats realment i això

fa evident el títol d * . Incertesa

d'on un i on l ' a l t re» Incertesa de quin
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tata davant I quin <lmrr«r«t ,tnc«rtes« d« quin »o»«*gm
• quin (22).

10

II: La tècnica.
Ili: un hipopèi«« femlla, er«ete» s'esta cordant ana co-

t i l la d« baroliles.

de cultura;

no dica
la inflada*!*
No
de rescloses
la riuada**

La c iènei« tant poder
d'aquest segle dinovè,
canalitza,

paciència,
f» la
«1 voler
de 1« natura...,

Pur»
-que f« el ple-
ns té « cotilles
d* humilies? (23)

IX: aquest cop la bèstia del gravat

de roba al 1 el de 1'eina varia un

xic. Intentant la de tela, deixa els

espais blancs» contratadles, 1 els

traços llargs» de dalt a ba.'x, contornejant la



silueta de l'hipopòtam.

il

Il; L« soluèiè «
III : un erecte guasta boia del recolzant

pot.« davanter« el de fusta i l 'mi t ra
s'aguanta la cu*.

Iti

«?! -T**! i*S F*'"

A fet- de t cíe »«F».'
lut«, eî
continents i te» vt^i.jns'

S'etitemtín tanins "roít "«s <-'* " " 1
»ffaattre« »?*a el ,:¡«ii

Äa ttitöna J« vides c o*, ta ncetra
' 'altri« t't »uà.

Ja A á* »o¿*r->io, això:
i dt

és la
t l 'estatgi, d« tote s^t^dants

»e en «oFttpt*«, «ie
M Z«« or« Ite«, doncs,

tots coneixent s.

el
la tie



IK; la bola del és molt d« factura l'ast.
Tal »» pot recordar, hi sortí« un »s« « EJ^
lijbrt _df_ Iff toêfttjf VERA) qu« és a

• aquest.

12

II: Quin«r«. (25)
III: un «n positura trectm paleta de pintor

i pinz«lls la anterior esquerra i un

la dreta.

El i«
i mn l*«nyor*nça.

S« 1* «figura és;
vedali* t«ndr« clapada,
vinclAdí««» i
ulls «nfavats de

d»
d« pèl al front j

a
orellM
i d« borla blanca.

II *« «
t0br««i*it d'aqualla isatge.
Pint« 1*«

1««
I surten grunoils,
clap«», ratllM,

i,
concret!

il 1»



IX; té la mateixa estructura q\m el bou É« El llibre de
If« bèsties VERA) -leí capítol "Fn qual manera
N* fíenard fou porter del lei**. La paleta, coa v» suc-
ceint gairebé auto tots el« elements alien« a l'es-
tructura pròpiament animal, és »és suau de to 1 tre-
ballada (Ma factura superficial que la bèstia.

Després dels dotze gravats de JOSEP GUANYEU» il·lustrats
llricanent per PERE QUART» i després de l'índex» troben
el colofó del llibre que diu;

HA ESTAMPAT PER LA

ALIANÇA

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

I ILS QUE

EN EL Dl PLA»

WE

L'EDICIÓ.

S'HA ACABAf EN IL «S M

M
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D'aquesta monografia, JAUME PLA tn posseeix un ex-

emplar for* del corrent» amb dibuixos i estampes que el

configuren com van llibre singular. Es tracta ¿te l'EXEMPLAR

DE COL·LABORADOR J, fora de la venda i que, a més del volum
normal, en conté un altre amb tota la sèrie d« prové» ad-

dicionals qye li confereixen un valor diferent * la rest»

d'exemplars.
Donat que tingut accés a aquesta obra, creien

que és del tot necessari esmentar-la aquí i f«r-ne una

anàlisi.

Ens limitaré«, però, a estudiar només «1 volma que

conté les proves addicionals Ja que les que mostren

més interès i perquè la resta és igual al que ja hem ana-

litzat de la B.C.

Ço« sempre, remarcaré» els trets característics que

diferencien aquestes proves de les definitives i mostrarem

»ma colla de fotocòpies per tal d'il·lustrar millor el pro-
cés de treball de GiANYER i de fer més entenedora l'anàli-

si.

Aquestes proves addlcior "'s vener distribuïdes de

la següent manera:

. 12 dibuixos Invertits de les dotze bèsties que

conponen la monografia.

. 55 proves d'estat (5 de dues planxes refusades).

1 prova en estat definitiu.

Tots els dibuixos fets en llapis en paper de croquis

marró (pp: 290 x 220) 1 van enganxats s/pp edició 1 nume-

rats amb bolígraf verd per la part superior. Curiosament »
cl dibuix num.9 corresponent ml gravat titulat Incertesa

està nunerat al revés, lnver~ de dalt a baix» tal con es

mostra a la fotocòpia adjunta:
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Dibuix d« p«». H Gr«Hmt f». I near tesa. ' r»
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Exceptuant el» dibuixos, la resta é« proves porten

raa d« « i 'a. i. d. en llapis;

L

DI J

ADDICIONALS

FRONTISP1CI: Autoretrat (2 planxes)

5 proves d'estat

1* planxa (refusada)

P.E.I

V: ps: 24? x 19S.
IX: r.e (irono enrnirallant-se, pintor»), fil.R.V. És ei na-

tclx autoretrat que el definitiu però hi ha una doble
ratlli» al na», a l'ull, a la boca i al perfil, qu«
després desesti»arà.

P. E. 2

IX. noves r.e. (hoae paraigües» paleta de pintor...)»
fil. R.V. La doble ratlla s'ha brwnyit í tot ell pre-
senta entalles, pero la planxa v» ser refusada.

V: pa: 240 x 176.
VIII:H2on estat 2/2", 11.» a.t.e.
IX: s.b., r.«., fil.G. En aquest ex««plar no hi ha el

primer estat, però nosaltres el P.I.l perquè
dels tres és el qu« té treball. La lletra amb
què està escrit "2on ««tat 2/21* no is de GUANYEU.

fíO
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P.E.2 ut 1'autoretrat d* a« la Í« pla»*» qu«
fou refuMdc.
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P.1.3 de i «Autoretrat i» é« l« 2» . •
definitiva. * '"
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•i,

f C

Acaptrgdor. d« P.1,3 d«l l
qu* pertany a i« planxa refusada.



P. 1.2

VIXX:N3/3 3«r ••tat",ll., «.t.«.
IX: «.b«, ÏTl.R.V., noves r««, i nove« entalles a l'auto-

retrat. Tampoc aquí la lletra d« 1*estat pertany i

a.b.» nov«« r.«., f11.G. La prova J« é» la defi-
nitiva pere san»« tallar.

GRAVAT i (2 planxes)

i provea d'estat

1» planxa (refusada)

P.E.l
¥: ps: 239 x 205.
VIII:"ler estat", 11.,a.I.e.
IX: s.b., r.e., fil.R.V. està gravada la silueta

cremada regular de «tordent.

P .1.2

"2pn estat"»11.»a .i.e.
s.b., noves r.e., fil.G. El 11agost «sta molt treba-
llat 1 »oït fosc qw* el definitiu de la
planxa. Altrament« els raigs de la bicicleta »oït
Intensos i tenen entalles qy* en el definitiu.

P.E. 3

VIII:"Ser estat",11.,a.i.e.
IX: s.b., fil.G, noves r.e. i incre««nt d'entailes al

gravat. Aquesta prova s'asseabla »ölt a l'anterior.

ps: 249 K 197.
r.e.(dos 11agosts erertes), fil.G.



!»

«£

/V

#*-

Açagiu·fdor. d« P.1.3 dtl l
à« 1« 2« planxa «É«finitív«.



VIZI:"Sir •·tat*Ml.,a.i.·.
II; noves r.«, i noves entalles al gravat, f11.G.

P.B.3

XI: noves r.e., f11.R.V. La prova Ja és com la definitiva
però sense tallar. S'han brunyit alguns blancs a Its
rodes.

CEAVAT 2

4 proves d'estat

P.E.l
V: ps: 248 x 196.
VIII:Mler estat", 11.,a.I.e.
IX: r.e., f11.C. Nones hl ha gravada la silueta una

cremada regular d'àcid.

P.E.2

VIII:"2on estat",11.,a,1.*.
IX: neves r.e. 1 augwent d'entalles ml gravat, fil.G.

P.E.3

YIII:"3er estat",11.»«.i.e.
IX: noves r.e. 1 noves entalles algun toc d« brunyl-

dor al ventre de la colo**. Es nota clarament una
creaaaa forta d'àclâ & la branca d'clivera i a
les ungles. Fil.C.

r.e., fiï.i.V. aquesta prova Ja és com la definitiva
però sens* tallar. D« fet, és ima prova igual qu«
l'anterior, sense variar ni les r*«arqy«8 ni 1« quan-
titat d'entalles de la colOHM, p«rô »£ que hi ha una
lleugera diferència en l'entlntat. In aquesta prova
es noten «1s contraltos d« ton».
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• proves d'estat
P.E.I
V: ps: 249 x 196.
VIII:"l«r estat1*,11..a.1.«.
IX: s.£7,f 11 .G. ,r .e . (ñateares i dona), hi ha «1

perfil fet amb un* sola cremada de íoordent.

P.E.2

VIII:"2on estat",11.,a.i.e.
IX: a.b., fil.R.V. Noves r.e. t noves talles i contrata-

lles al gravat creuades diferents d'àcid.

P.E.3

VIII:"3er estat",11.,a.i.e.
IX: s.b.» fil„i.V. Increment a les remarques 1 al gravat.

P.E.4

IX: s.b., fil.G., noves r.e. i noves entalles al dofí i
a l'anfora que la configuren prova posterior
tot i no estar numerada.

P.E.5

IX: s.b., fil,G. Increment d'entalles a les remarques i
al gravat.(26)

P.E.6

VIÏ!:"6M,11 .,-•».i .e.
IX: s.h., fil.G., noves r.e. i noves entalles al gravat.

4

3 proves d'estat
P.E.l

V: pa:239 x 19?.
VIII:Hier estat".11.,a.i.e.
IX: s.ST r.e., fil.G. Hi h* el perfil gravat i entalle»

en dues dirección« per «arcar lea taques de la pell

fíf
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del tigre.

P.ï.2
VIlI:*tOfi ••t·t'·.ll. ,•.!.«.
IX: s.ET» fil.I.V.» nove« r.«, i augment ¿'entalles al

gravat,

P.1.3

VIII:M3er estat".11..«.i.e.
IX: s.ST, fil.R.V.» increment de r.e.

al gravat.
i d'entalles

5

P.E.I

4 proves d'et^at

V: ps: 24? x 197.
VIII:"ler estat".11..a.i.e.
IX: r.e., f il.G. hi ha la silueta feta

cremada de rsordent i seguelr. l'estil tan ca»*act«rls-
tlc dels dibuixos de GRANYER; s.b.

f11.R.V, Malgrat no hi ha 1» numeració en aquesta
prova ni en la segu>nt, per les remarques sa-
ber perfectaaent en qyin estat es troben. En aquesta
estampa hi ha noves r.e. i també entalles « les
bèsties;s.b.

P.£.3

IX: f il. R. V., ine retient de remarques. El gravat és
contrastat de tons» havent fet s*»r*4- el brunyidor
per les zones clares; a.b.

P.£.4
VIII:»
IX:

"2on estat",11.ta.I.e.
fil.G.,noves r.e.(part ayperior). Moltes Vígades»
per la «añera tan meticulosa <!e treballar de CRAMYEPt
és molt poc» la diferència entre u« estat i l'altre»
pere «erees a l'ajut de le» remarques saber
qye »bans d'aqyest estat hi haurien les dyes proves
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anteriors (P.E.2 i P.i.3} que no estaven numerades.
Aquest* prova J* és ço« 1« definitiva però sens« ta-
llar 1 s.b.

CHAVAf 6

P.E.l

3 proves d'estat

V: ps: 239 x 212.
VIII:"1er estat",11.,a.l.e.
IX; s .b .» r . e .» f11.G. velen el perfil de les bès-

ties fet sola cretiada d 'àcid. ( 2 1 }

P.E.2
VIII-"2on estat",11.,a.i.e.
IX; s.b., fil.i.V., noves r.e. i noves entalles al gra-

vat .

P.E.3
VIII:"3er estat",11.»a.1.e.
IX: s.b.»fil.G. Increment a les remarques 1 a les bèsti-

es del gravat.

7

P.E.l

4 proves d'estat
1 prova en estat definitiu

V: ps: 249 x 197.
VIII:"1er estat",11.,a.1.e.
IX: s.b., r.e.t f11.i.V. Les taques del cavall de cartró

fetes entalles en dirección» pef*o d'un»
sola creuada. Al traînent hi h* gravada la si-
lueta de les bèsties.

P.E.2

VIII:"2on estat",11.,a.i.e.
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IX: s.b, fil.R.V. noves r.c. i augment d'entalles al
gravat.

P.1.3

VlII:*'3er tstatN,ll.,•.!.«.
IX: a.b.»fil.I.V. Incr«»«nt d'entalles al gravat 1 a les

rema rques.

P.E.4

VIII:M4ar estat'Ml., .a. i.e.
IX: s.b.» f 11.G. Increment de treball ml gravat 1 à les

remarques. Aquest» prova ja és COM la definí c Iva pere
sense tallar.

P.EK DEFINITIU

IX: bísellada, fil.G.

GRAVAT 8

4 proves d'estat
P.E.i

V: ps: 248 x 197.
VIII:"1er estat",11..a.i.e.
IX: s.b., r.e. f i l . C . Perfi l gravat d'una sol» cremada

de füorderit.

P.E.2

VIII:"2on estat",11.,m.i.e.
IX: noves r.e., fil.G. Increment d'entalles «1 gravat.

La prova és «oït uniforaie degut al netejat de la
planxa. Galreoé no s'aprecien els diferents grafis-

de la llana de l'ovella; s.b.

P.E.3

VIII:"3er",ll..a.I.e.
IX: fil.G. Aupaent de treball * le» renarqy*» 1 al gra-

vat; a.b.
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P.E.4

VIII:"4rt estat",11.«a.i.e.
IX: a.b.t fil.G. Noves entalles «1 gravat 1 a lea re-

Barques. Encara que 1« diferència la prova ante-
rior és no 11 poc», l'aprecia, per exeuple, un aug-
ment d« treball a la peta posterior dreta dl« la
bèstia.

GRAVAT 9

P.E.l

5 provea d'estat

V: ps: 248 x 19?.
VIII:"ler estat",11.,a.i.e.
ÎX: s».b., r.e., fil.G. falles i contratalles »oït suaus.

P.E.2

VIII:"2on estat",11.,a.i.e.
IX: s.b., f<l.G. Noves r.e. i nou treball al gravat.

s.b., fil.G., Increment a le« renarques i al gravat,
que en aquest» prova és «oït contrastat de
que a 1'anterior.

P.E.4

IX: s.b., r.e., f11.G. Augment d« treball en el gravat.
Aquesta prova 1 l'anterior no estan nu«erad«s però

que precedeixen a la que GIAJfYER va numerar
"3e r estat" perquè hi ha itenys re»arqyes i en-
talles. Entre «quittes du«s (P.E.4 i P.E.3), &algrat
les remarques igual», la que ny»*rat P.E.
4 té més treball en algunes sones tot i t s nota

(caps dels peixos, aletes...), I és carrega-
da de tinta. No pode« donar dad«» perqué no les
diferencia r«» méa. Cal vaure-les d« prop i coapa-
rar-les un cooptafíla per apreciar-ho.

P. E. 5

IX:
estatM,ll.,a.i.e.

s. b., fil. G., novè« r. e. Tal ço« «Mentat aba.'«»,



I \

La soluci6. d€ P.I.I a«l gravat 11.



a«|u««t« prova Mria «1 cinquè estat dels que hi h»
* l'exeoplar I no pas «l tercer. L« provm j» is co«
la definitiva, però sense tallar.

GRAVAT 10

3 proves d'estat
P.E.I
V: ps: 246 x 195.
VIII:"ler estat",11.»a.i.e.
IX: s.b.» r.e., f11.G. Perfil« gravats sola ere-

a 1 ' àc i d.

P.E.2

VIII:"2on estat",11.,a.i.e.
IX: s.b., fil.G., noves r.e, Inereitent de treball al

gravat.

P.E.3

"3er estat".11.,a.i.e.
s.b., flì.G. Increment d'entalles a Ics remarques 1
a la bèstia. S'han brunylt els blancs dels pits,
galtes i morro de l'hipopòtam femella. La prova ja
és la definitiva però tallar.

11

5 proves d'estat
P. E. 1

V: ps: 239 x
VIII: "1er estat",H. .a.I.e.
IX: s.b.,r.e.(caps d'ocells caplculata), fil.G. Silueta

de l'ase gravada una sola crenad» d* morde-nt.

P.E.2
VIII:"2on estat, 11.,a.i.e.
IX: s.b., fil.G., noves r.e.(don« grega »equina

*' ese r lyre a les «ans). I ne reaient al gravât.
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P. E.. 3
VT?T * w^Äf* *«tat u 11 a i *¥ J.JL A « tjjjlir wS%Ät f * * * §•* * * w »

IX; »,ST» f Í l, I.V.» neve» r.e. (flraa d« GRANYER...). lo-
ve« entalle« al gravat.

P.E.4

Vili:"4/4 3*r estat",11.,a.i.e.
IX: s.b.» TIl.R.V., nove» r.e. (peixos, guitar-

ra..} No éa p«s cert que aquest sigui un ter-
cer estat ja qui hi ha entalles i remarques
que m. l'anterior. De fet» la lletra que indica l'es-
tat no es veu feta per GRANYER i potser qui la va
nuHierar no es va fixar prou que era un estat poste-
rior.

P.E.5
**4è estat",11. .a.i.e.
s.b., fil.G. Noves r.e. i noves entalles al gravat

1 que ï a diferència la prova precedent és »oït
poca. Aquest hauria d'ésser el cinquè estat
les proves t* aquest exenplar. aquí la
lletra de la rmtieraeió fou feta per GRANYER.

12

P.E.l
3 proves d'estat

V; ps; 238 K 207.
VIIIt"ler estat",11..a.i.e.
IX: s.b.» fil.R.V., r.e. (ho«e guitarra)

ha gravats els perfils.
hi

P.E.2

VIII:"2on estat",11.»a.i.e.
IX: s.b., f11.R.Y., noves r.e. i nou treball al gravat.

P.E.3

VIII:"3er e s ta t" .11 .»a . i . e .
IX: s.b., f i l .C . , noves r.e., aujpent d'entmlle« al gra-

vat.
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It AIGUATOUTS I UN AUTORETRAT M J05ÍP GUANYI*
MOT US

(1) »II» twiuetoiitste»« fou wia agrupació artistica barcelonina
formada el 1917 p«r JOAN CORTÈS, «pe tìngvc cura de la part
astática, ela pintor» ALTW» StSQUtUA, FtANCtSC lilAS, JOAN

lutili, ANTONI CANADELL i tOUARD VERGÉS, l'es-
cultor JOSEP VILADOMAT i *1 «Úsíc JULI PONS.
La seva fri«era e*j»»ieio conjunta tingui lloc a les Galerie«
Dalmau el 1918. Tots ella sentien una profunda adriracia per
CÉZANNE i donaren u« nou aire al noucentisme, constituint-se
en l'ala realista d'aquest moviment. Mee endavant se'ls afegi-
ren altres artistes, entre ell* QRAMY1H (G.t.C. vol.7)

(2) Comentari de al catàleg d« l'exposició El
bestiari de Joeep Sranyer que tingui lloc a la Sala d'Art Ar-
tur Ramon els mesos de desembre del i al gener del 1988.

(3) JOAM-RAMOif TRIADO i TUR, responsable de glossar la figura ée
al volu» 8 de la G.E.C., parla d'un Bestiari de

il·lustrat per Hm buscat aquesta
obra i no l'h«« trobada enlloc, cap bibliografia no la cita.
Això ens fa pensar que TRIADO es referia al Museu Zoològic
editat a Barcelona l'any 1963 per Edicions Nauta amb 24 dibui-
xos de i versos de
En els cinc volums del Bestiari. fiu una sèrie
d« dibuixos acolorits CM la fantasia s'hi recrea a cor qui
vols. Els protagonistes ea converteixen en éssers híbrida i
prenen l'aparença de diversos animals amb actituds del toi
humanes, (v.nota S del llibre Bfg||ari d'aquesta tesi).

(4) y SAAV1B1A, Miguel de.-El coloquio de los perros.Con
seia aguafuertes de J.Granyer. Barcelona,Ed.Seiene, NCMXLVI

15) NOLltei.-II Nlaantrop (Le Misanthrope.«»̂  Treduceiê de Jean
Oliver. Amb ais aiguaforts i nou boixos de J. Granyer. Bar*
celona. Aya* editor, 100,1 UtSll (ex.35).

C6) de JQ'JVENEL.-Set diàlegs de bes t i en. Versió catalana
de Joan Oliver. Il·lustracions de J.Granyer. Barcelona» Ayn-J
editors, col. B.Plaerderaavida, i9S2 (versió original, 19O4).

(7) ALaVH»*» Joan.- Poema del pessebre. Il·lustracions de J.Gra-
nyer. Barcelona, Imp.Yuste. MCKLVIII (1958),
JAUME PLA, an la introoucció a la «onografia da GRANYER ée
LA VHAt cito i'wlieiô del 1«4? » eQuenta «pe posterior-
ment se n'ha fet una altra, reduïda, sense autorització de
l'autor dels dibuixos, que súpose» deu ser aquasta del 1958.
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11 AIGUAFORTS l UM AUTORETRAT K JOSEP GRAITIR
MOTES

(S) SOLDEVILA, Ferran - Història de C« ta i any« i HUB t rad«. lili»,
tracions 4e ¿oaep Granyei. Barcelona, Mielan« Proa, 196?«

(9) Per »és informació v«gi'» el voli« 8 de la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Hitar« 50 dibuixanta de Catalunya L que i f ornaren
època. Selecció d'obre» i texto« a carree d'Ángel Vintro aeib
la col·laboració de Lint« Gassò. I mm Introduce id-Pro leg
"Viatge pel dibuix" per Sempronio, Barcelona,Ed.Glosa, IMI
i el to» primar d«l Diceionario Biogrifico de Artista« de
Cataluña. Desde la época romana hasta nuestro» días. Barce-
lona, Ed. Milla, IfSl de J.r. RÀFOLS.

(10) Text de FELIU POMOSI que correspon a un» breu introducció
al catileg 4e la representació dal Bestiari Ai a«b
•fisica de HANDEL OLTFA, interpretat pel Cor Montserrat i «I
Grup d« Teatre d'Amics de le« Arts i J.J.U.M. de terrassa, el
8 de «arç de 198? a aquesta ciutat.

(11) Per informació vegi's els volums 10 i 16 de la Gran Enei-
c1opèd i a Ca ta1anà«

(12) WAIT, Pere. - Poesia. Let Decapi tac ions. _ Bestiari - altres
poemes. Pròleg de Joan Oliver. Barcelona, Aymà editor, col.
literària Aymà, 1949. vol.11, pg.lt d*l pròleg.

(13) L'any 1951 illustra li Miaantrop de m~
(w.nota 5) i Set «iiil«a » bèsties é» dt

NIL el ! v. no ta S) traduïdes par i «ditada«
per Aymà.

(14) JAUME PLA, les planxes d'aquesta monografia es troben
al taller de JAUME COSCOLLA i tote» són niqueladés. Quan
nosaltres vam visitar-lo per a estudiar cadascun del* metalls
:cr reponen t s a LES EDICIONS M LA ROSA VERA, no e.i va« tro-
bar cap «pe pertanyés a aquest llibre. No sabé« al e« troben
doncs en um altre lloc, però ftotser encara estiguin aa&gâdes
per algun racó del taller, barrejades amb altres planxes en
espera de ser redescobertes. No «abeti tampoc qui té 1'EXEM-
PLAR que conté, entre altres coses, tata el» dibuixos
dala gravata. Hi ha un fet« perd, que «na mmt a p*nsar que
aquest exemplar no ea va arribar a fer. JAUME PLA posseeix
l'exemplar de col·laborador J -que veure» més endavant- i a«
ell hi ha *ls 12 dibuixos previ» dala 12 aiguaforts de la
monografia. Par tant alato exclou que exiateixi 1'EXEMPLAR
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12 AIGUAFORTS t UH AUTOATTRAT Dl JOSEP GRAWYÏR
NOTES

o al menys qu« contingui cl« dibuixos d«

(151 à 1'It.dex tel llibr«,aquest grsvat «« cita ço« La Funambula.
mentre que a la portada corresponent al plec el cita sens«
1'artici».

(16) A l'Obra FoéUca é» Joa^.-Gbra Poètica.
P e re Quar t.' BarceIona,Sd« Proa, Obres Completes, vol.I, 1975)
hi ha recollit aquest Bestiari però amb algunes variación»
que fem constar tot seguit.
El poema que glossa «1 Gravat 3 -ïs diferencia en la terrera
estrofa:

Mar mer,fes-ne present Mariner, fes-ne pr-sent
« l'amor de la setmana a l'amor d* la setmana
-que només parla sospirs-, que parla sospirs
estudianta a Upsala. i R.V.) 1 eatudia a Upsala. ípg.273)

nue l'edició d« LA VERA fou anterior a aquesta, su-
posem qu* PERS QUART la wa r«wi«ar 1 va «orificar algun« var-
sos per aquest volt» I d« 1*« s«ves Obres Completes.

ini Nois, ara «I que passaran pel tub:
fitxen» un tigre à« i«ngala! (R.V.)

Noi«, ara sí que ela passaran pel tub:
fltxM un tlgr« é* i«̂ pilal(pi.275 op.cit.

1181 Mon no«,
vin«, «on!

Dom, petit, ia «ar* »t br«««a» .........................
cal que creixi* ten de pressa; .........................
f«»-t« f~rt ..............
per la mort. per a la mort!
Scria brau ¿Seràs brau
o de pau? ...*....«
Seri« carn d'escorxador ¿Seràs carn d'escorxador
o màrtir nacional" ..................
fan se val! .........
Déu n'M dol (vers anul·lat)
Per un bou . * * . . » * . *
tot és prou. . . . . . . . . . . .
Ara «1« somnis, vedell-*- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12 AIGUAFORTS I W ALTORETRAT DE JOSEP GRANYER
mim

Non r.on, .........
vine» ........... (pg.«?77 op.cit.

mi

(19) b resta trobar un peix a«b mal io:a,
•loi i salt i vanitat, (ft.,V.)

In resta trobar un peix amb malícia,
mi oi i salt i orgull eac^t. (pg.279

op.cit.nota 1S}

(20) iMs d« dalt 1« destria co« ti re«
-ai i« donsell*, 1« prinalaf-
l'Ove 11 e«* de pams, i l'assenyala:
"aquell» «1 p««!- (U.V.)

de dalt ia destria si res
-ai 1« donzell», la priMlat-
livelier os«ip«i^Btt i l'asaanya/
-Aquella «1 pesí" i«
Íp§,2t3 op.cit. IS}

< 2 i ) F'ins q«» ¿'alga
i tan estret«
i entreilscats! En lluita lliure
o en el joc d'un a»or corr*jpt»f (R*¥.)

Fia« dessota i alga
i t*tí»r««i^ tan eatrete
i entrellaçats; capiculata.

lluita lliuro
o «i «I joc o' un aaor corrupte?

Qt.2it.rQt» li i

(22) Aquest gravat recorda en gran «es-ira 1*» fifïire» i^oseibies
de M. C. ISOBI, i«« dues que reproduí» a 1» pà«lns «egtieat e«
són «»na «»tra. IM primera correspon « una escultura titulada
S»*1* ' «"Q P«ix f«t» l'any 1»«Ö i que ti «oit * »«««*« »«**
F • >itura qw« he« «»trat *1 punt G, l títul«dt Lluita i fe-
ta aproxiMdsMRt l'any 1ÜÖ per OUMffB. L'aitra is
u« gravat «a realitiat l'anjr 1963 f un any després que
s'edités atpesta »orografia, i porta per títol Cinta d» Mot-
faius II. Si bé »qui les proiat®ni«te* -sen fonmiue» «n llcx:
de peiKM, la temàtica anismil*ti«a i'ai'rita» iotem

els is » svbdos artistes.

f m



, ',, T!

ti i n ••

Jggjg *̂ M.C.tSCHER.
(escultura d« faig
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12 AIGUAFORTS 1 QN AUTORETRAT IX JOSEP GRANYÏR
NOTES

U cunei* ««b tarnt poder t«
d1«quest segle dinovè, 1 «I poder
eanalitsa, d*aquest «agía
amb paciència,
f« la gui Ut«
«ï voler f* I«
«k la natura...(R.V.) al vol«r

de l« Altura... (pg.267 op.cit
nota 16)

Una altra diferència entre IMI du** edicions o« que a 1*Mi-
cie dt i* i» hl h* signes d'interrogació * l'inici
d* Im fm»m interrogativ*«» aentre qu» m lim d •Idle ion«
Pro« »f.

(24) Ja és hara d« saber-ho» això: .........................
cort 1 pastura d* tothom fattura tft totho*
és la ferra» germans» ,»..........«»
i 1 'estatge, d« tot« els estadant«, . *..*.......*.......«.«
............. . . . . . . . . . . . . .* . . . (B.V.) op.clt.nota 16)

à l*«41ciS d« Proa l'»«trofa i» vuit mnxm »» divideix «n
dos quartets.

(25) à 1 • índex del llibre. aquest gravat es cita Is quimwa,
<!»«» a la portada del plec ha diu Qulperii. «««s« l'artici«
d* terminat.

{261 L'incí««nt d 'entalles en «1» gravats *• »AWW sol«i s«r
regular» i g*n«rals per tota la plau», f« per aixê que no
cite« l« nimm -Mncreta «i es pr«fc«i* aquest i »'en-
tin que «1 tribali i« unifem* arr««» tal ea» es pot apreciar
en «1 procès «voluti« que les fotocòpies d'aquest ai-
guafort .

(27 ) Tal co« « il llibre é« le« ds
il·lustrat per Là «»a, las raaarques
una histèria d*i^§lMci4 i aolt peealtar. ft»
que poliria part, per »Ila «alai d* un altre gravat.
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G.I

JAUME PLA 1 PALLEJÀ (Rubí, Vallès Occidental, 1914). Di-

buixant, pintor, gravador, director d'edicions, crític

d'art i escriptor. Especialitzat en el paisatge, les natu-

res mortes i la figura, també té una bona colla de retrats.

JAUME PLA procedeix d'una familia modesta i ben aviat, de-

gut a la mort del seu pare» ha de deixar l'escola i posar-

se a treballar d'aprenent de pintor de parets.

Malgrat que entre els seus avantpassats no hi ha cap pre-

cedent artístic, ja ^<- petit JAUME PLA mostra les ànsies

de dibuixar1 i de ser artista.

Anà a treballar a Terrassa i allà, alternant les tertúlies

d*'Aîiics «le les Arts", va presentar la seva prireera exposi-

ció de dibuix i pintura Í1931Í. Formà part del 1 Saló

dels Independents de Terrassa l'any 1934, juntament

EMILI ARMENGOL, AURELI BIOSCA, ANTONI MARINEL·LO, MA-

RINEL·LO í JOAN VAWCELLS. Aquest mateix any realitzà la

pri"""~ «xposició a Barcelona, a les Galeries Syra,

20 diò-.xos. Des del 1934 al 1936 s'encarregà de la criti-

ca d'art al diari terrassenc El dia,

Les seves idees republicanes i catalanistes l'obliguen a

exílíar-se a França després de la guerra. De retorn, l'any

1940 í a l'edat de 26 anys es casa amb la seva primera mu-

ller, BACÍN.

L'any 1944 s'inicia en les tècniques del gravat a través

de DE CAPMANY (l),si bé treballa de sanerà personal

í autodidáctica. El 1945 presenta la seva primera expo-

sició de gra/ats a les Galeries Syra de Barcelona. Aquest

rr.ateix any començaria la seva tase« d« bibliòfil amb

i'obra L*s benigneg de JOAQUIM RUYRA, il·lustrada

gravats origináis i el peu editorial de LA f.OSA VERA

í 2). ella s'encetava una tasca de quasi 40 anys de fei-
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na laboriós* en «1 camp d« les arta d« 1'estampado i del
llibre. Quatr« anys met tard, «1 1949« ajudat per vfCfOR
m d'IMBIRf, llançà LES IDICIOWS DE LA VERA aittb la
COL·LECCIÓ DE GlAVAfS CQMföfPÖRAMIS.

BÖ" coneixedor de totes les tècniques caleogràfiques i en
relleu és, però, un dels grans burinistes dels nostres
temps. Fou professor de Procediments d'il·lustració del
llibre al Conservatori de les Arts del LLibre de l 'Escola
d'Arts í Oficia Arti»'„ir s de Barcelona del 195? al 1959.
À part de ser un gran gravador, ha incitat altres artistes
al món de l 'estampa, ha estudiat l 'obra d'altres gravadors
1 ha escrit llibres de tècnica amb un llenguatge fàcil i
directe. El l l ibre Técnicas del grabado calcográfico y su
estampación (1956) n'és una «ostra evident.

J,Pla, a través de la important tassa som n impulsor de
les Edicions d€ La Rosa Fe>"a, d'una banda, awfc les nsmL-r-j-

edicions d'obra, seva, i de l'altra, la realització
d'importants edicions i t irat ge è, (...) o els textos
teòrics, es sjnvertf en una figura elau del gravat fatali
le postguerra. (S)

La seva tasca ha estat reconeguda en diverses ocasions.
L'any 1951 va guanyar el 2n Premi de Gravat de l 'Expos ic ió
Municipal de Belles Arts de Barcelona (dos anys després,
guanyaria el p r imer ) . El 1953 li fou concedit el Premi del
Govern de Cuba a la II Biennml Hispano-Americana un
rrtrat d 'AURELI BIOSCA. El 1956, el primer Premi per la
creació d'un ex-libris per a la Biblioteca dels Museus
d 'Ar t de Barcelona i fou el creador de les anomenades Si-
gles Barcelona ( 4 j . El 195? 11 fou concedida la 2a Medalla
de Gravat a l 'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid.
El 1965 se li concedeix el Premi Ciutat de Barcelona de
Gravat amb una estampa titulada Pel Camp de Tarragona i
rebé la Medalla Ibarra pel llibre més ben editat durant
l 'any. El l l ibre *?ra Gavilla de fábulas sin amor di-
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biaixos d« PICASSO i text de CAMILO CELA i editat per
l'edltorlal Alfaguara qu« JAUMI PLA dirigí« tècnicament en
aquell* època.
La seva darrer» obra dins el Bien de 1« b ib l iof í l ia és Una
biografia de Bare«lona (1988) amb text de MIQUEL TàiRADELL
i gravats de diversos artistes, editada sota el patrocini
de l'Ajuntament de Barcelona.

XAVIER ROVIHA en la presentació d'aquesta
monografia deia:

Pla, que tant« te eesrit sltret ortts-
tee, espfciûiieta en el t«na Jet gravat, es-
sriptor àgil i , no , ell millor ç .a
ningú t explicar la, esperíinsía, les
motivacions, I«s vivències f (pg.ÏO)

Sembla ser que aquesta proposta l 'ha recol l ida ara JAUME
PLA. Un problema a la vista esdevingut el maig flel 1988
l ' o b l i g a a apartar-se de la vida duia f ins aleshores,

on els u l ls eren imprescindibles , i es dedica a escriure
la seva autobiografia i un llibre de menòries on fa una
sèrie de retrats de personatges coneguts al l larg de la
seva vida i vistos sota la seva òptica pa r t i eu la r (S ) ,
Afortunadament els u l ls de JAUME PLA han tornat a la nor-
mal i t a t i el la la seva activitat de treballador insa-
ciable . La rnalatia però ens ha donat & recompensa uns
textos mol t interessants i nous en la faceta de l 'ar t is ta.
( 6 )

JOAN TEIXIDOR i ( O l o t , Garrotxa» 1913). Escriptor,

editor 1 crít ic. Es llicencià en lletres a Barcelona, Dea
de molt Jove Ja conreà la literatura í fou fundador de La
Publici ta t , Mi rador i Quaderna de Poesia. Féy amistat

RIBA, i VINYOLÏ.
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Coa a poeta rebé le« influències del postslmbolísme i de
l »avantguarda així co« també de la g«n«raei6 castellana
del 2?. Són obres d'aquesta època goeaies (1932), Joc par-
tit (1935) i L'aventura fràgil (1937).
Acabada la guerra civil s'int«grà al grup fundador de la
revista Destino on hi «scrivi anb regularitat. Entre les
seves obres líriques d« gran »adur«sa personal hi podem

trobar Camí dels, jigs (1948).El príncep (1954) o Una veu
et crida (1969) on recull tota l'obra poètica.
Com a crític literari fa servir un mètode interpretatiu

lliure i humanístic d'acord anb la seva formació noucen-

tista ( En t r e 1 es lletres i les arts (1957), Cinc poetes

(1969) ). Cal destacar també la seva tasca com a critic ar-

tístic on es poden esmentar les obres Miré: escultures
(1973), Miré, Lithographe III (1977) i Eudald Serra(1978).

També ha col·laborat a Serra d'Or i Els Marges. Són també

importants els llibres de viatges o d'assaigs i la mono-
grafia Antoni Tàpies (1964) (7).

G.2

FRANCESC X. PUIG ROVIRA es va interessar pel gravat en co-
nèixer l'obra da l'artista E.C.RICART de qui havia escrit

algunes coses. Cap al 1972 va veure una exposició de re-

trats fets amb gravat per JAUME PLA a la Sala 13 i li va

cridar l'atenció.
FRANCESC X. PUIG ROVIRA no coneixia PLA ni LA ROSA
VERA. Després de veure equesta col·lecció de retrats, però,

es va posar en contacte sunb ell 1 ambdós encetarien una
nova amistat. JAIME PLA s'adonà qae F.X.PUIG ROVIRA «stava
interessat pel de l'estampa i que sabia escoltar i en-
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dlnaar-s« «n «1 coneixement d« les altres persone». Par
la seva banda,JAIME PLA encomanava delit 1 falera pel gra-
vat la qual cosa també agradà a PUIG ROVIRA.

Per aquelltenps LA IOSA VERA ja havia editat dues monogra-
fies d'artistes, la de GRAU SALA (1958) i la de JOSEP

GRANYER (J962). JAUME PLA va veure un llibre monogràfic

que F.X.PUIG ROVIRA havia escrit sobre el ceramista SERRA
i aleshores pensà en ell per fer la tercera de les MONO-

GRAFIES DE LA ROSA VERA,l'autor de la qual havia de ser el
mateix JAUME PLA. La proposta va plaure F.X.PUIG ROVIRA i

així s'engendrava la idea del llibre. La poca obra escrita

que hi havia sobre gravat i l'ocasió per a col·laborar en
el seu coneixement, així com en el de la persona de JAUME

PLA fou un dels altres motius que l'empenyeren a acceptar
ei repte. A partir d'aquí, F.X.PUIG ROVIRA començaria a

col·leccionar Les Edicions de LA ROSA VERA. Dels exemplars

editats, en va arribar a tenir gairebé un de cada.

F.X.PUIG ROVIRA va idear l'estructura de l'apartat "Jaume
Pla. Una trajectòria artística", mentre que la pirt del

Currículum va ser feta entre els dos. El text va sorgir

a través d'informació bibliògraf<ca »és que de converses
mantingudes amb el propi artista, si bé aquestes ajudaren

a complementar algun aspecte. Potser l'escrit va quedar un

xic massa extens si el comparem amb el de les alares dues

monografies, però amb tot, es va deixar tal com era,des-

prés de retocar-ne algun detall.

Les dates de les Col·leccions que figuren al Curriculum,
que són equivocades, foren extretes directament del catà-

leg de LA ROSA VERA que ja estava editat i que també tenia

els errors (8). Aquestes errades les esmenten en el seu

moment. La bibliografia anomenada bàsica la va elaborar
el propi F.X.PUIG ROVIRA,si bé ara n'hi afegiria d'altres,

mentre que JAUME PLA va proporcionar-11 «la articles de
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lea revistes.
Quant «1s gravats del 1libre» no sen tot puntes seque»,
coa fou el cas de GRAU SALA, o tot aiguaforts, com succeí«
amb CRAUTI!» sinó qu« JAUME PLA en» dóna un* lliçó d« tres
tècniques emlcogràflqyes diferents: l'aiguafort (potser
la de atenys èxit en la Monografia), la punta seca 1 sobre-
tot el burí, de la qual JAUME PLA n'és tot un mestre.

Amb JOAN TEIXIDOR, l'escriptor que glossari« aquests gra-
vats, l'amistat s'encetaria arran d'una critica sobre una
exposició de l'artista. El 1944 JAUME PLA mostrava una sè-
rie de dibuixos a la Llibreria Mediterrània de Barcelona.
RAFAEL BENET en féu la presentació del catàleg i malgrat
que no va vendre res» JOAN TEIXIDOR en va fer un elogios
comentari a la revista Destino.
A partir d'aleshores JOAN TEIXIDOR va glossar dos gravats
per a LA ROSA VERA, un de la COL·LECCIÓ DE GRAVATS CONTEM-
PORANIS de JAUME PLA i l'altre de GRAU SALA per a la col-
leccio DOTZE MUS. El tercer treball seria la Il·lustració
literària d'aquesta monografia (9).

En un principi JAUME PLA havia pensat en MARIÀ MANENT per
a glossar les seves estampes. El fill de MARIÀ MANENT tre-
ballava aleshores a la Genenralitat de Catalunya i, tal
com es fa constar a l'endreça del llibre, el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació facilitava un ajut per
la seva edició. Davant d'això, el mateix MARIÀ MANENT va
creure convenient no participar-hi ja que la gent podria
pensar que la Generalitat s'ho embutxacava tot, i calia
evitar malentesos». A partir d'aqui, JAUME PLA va pensar
en JOAN TEIXIDOR, que acceptà cíe bon grat * 'empresa.
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G.3

G.3.l

1. Portadilla.
2. Frontlsplci a»b 1'autoretrat del gravador.
3. Portada a tres tintes (negre, slena 1 vermell anglès),

compaginada amb un tipus de lletra 1 diferents cossos
tal ço» es mostra a la fotocòpia del punt G.

4. Justificació del tiratge.
5. Endreça (10).
6. JAUME PLA. UNA TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA per Francesc Xa-

vier Puig Rovira. El text l'encapçala una caplletra li-
togràfica acolorida a mà pel gravador (11).

7. Dotze gravats Il·lustrats per dotze textos.
8. Curriculum vitae de Jaume Pia: PER A UN CURRÍCU-

LUM VITAE DE JAOME PLA.

9. índex.

10. Colofó.

G.3.2

És una edició de vuitanta-cinc exemplars en total, distri-

buïts com es mostra a la fotocòpia de la pàgina segUent.

G.3.3

Els exemplars estan signats pels dos escriptors i pel gra-
vador en acabar la justificació del tiratge» a «à 1
tinta:

-^\ V 1 *-f—»
:C



D'aquest llibre, de
US DE LA

se n'ha fet una de semita-due
en paper de fil Giano de especial,

amb k de
Estan numeracs, per llurs

í repartits

Exemplar únic, amb alguns dibuixos ori-
ginals, proves d'estat de diverses planxes i
dues sèries de gravats: um sob;e pape' a
k nuda, signada, Í l'altra tirada amb les

planxef inutilitzades, c i ? >

5 exemplars, numetats dd I al VIt amb
una sene tirada amb paper a k mida i

signada.

69 cranpfaß, numerats dd 7 al 75.

Ultra aquests» s'han tirat 10 exemplars
de col'kborador, marcats de la A a kJ.

Justificació del tiratge



G.3.4

El text d« FRANCESC X,PUIG ROVIRA està coupost i conpagl-
nat amb la lletra G.r. 1 G.e. de cos 14, Interlineada a
un punt.

Els textos de JOAN TEIXIDOR estan tots tipografiats arts
la G.r. die cos 14. El llibre foy Inprèa als obradors de
Gràfiques Laietana sota la direcció de JAUME PLA.

G.3.5

Les planxes són de coure niquelados l n'hi ha un total de

tretze, gravades en diferents tècniques: un gravat

al frontíspíci, -a la punta seca-, i dotze gravats il·lus-

trats pels dotze textos , -un aiguafort, sis punces seques
í cinc burins-, A més a »és , cal comptar la caplletra de

la Introducció de F,X.PUIG ROVIRA que és una litografia

sobre planxa acolorida a mà.

0.3.6

És el setzè llibre de LA ROSA VERA i l'últim que féu JAUME

PLA per a Les Edicions.

Els gravats estan estampats a les planes imparelïes, lle-
vat el del frontispici , i no porten text al darrera. Les

estampes estan confrontades al text de JOAN TEIXIDOR es-
crit sempre en un bloc compacte, deixant un espai pels

ounts i a part a fi de no trencar aquesta honogeneitat.

Tant el text com el gravat estan se«pre situats a 1« part

alta del full.



Totes lea estampes teñen el format vertical tret d« la si-
sena, Del Camp de Tarragona.

Tots ela gravats paisatges llevat de tres on hi li« una
figura que is sempre femenina.

Tant els textos ço« el gravat porten títol.

FITXA ESPECÍFICA

E.Í

"EXEMPLAR 1/3 / Per al Dipòsit Legal»' (13), escrit a mà i

a tinta, tret del "EXEMPLAR" Ja imprès.

£.2

Vegi"s e] punt G.3.1

E.3

Aquest exeniplar pertany a la Blbliïtcea de Catalunya.

E.4

Va entrar a formar part del f̂ ns de la B.C. el juny d«i

1984 «través del seu dipòsit legal. -1 preu de venda ai
públic era de 60.000 Au

E.5

E.5.C. 353 K 254 E.5.F: 350 x 250

ms



E. S

10 pg. s. n. Mb Í il·lu.T. * loi pg. il·luatr. * 10 pg.s.n.

£.7

14 il·lustracions «n total distribuïdes: un» al frontisplci
que és 1 'autoretrat del gravador m la punta seca, una cap-

lletra litogràfica qu« encapçala el text de F. X. PUIG ROVI-
RA i dotze glossades p«r sengles textos de JOAN TEIXIDOR

{1 aiguafort, 6 puntes seques i 5 burins). Totes les Il·-
lustracions estan estampades en negre llevat del Gravat
7 que està tirat en sanguina. La caplletra ve acolorida

a mà.

E. 8

Paper de fil Guarro de fabricació especial, barbes i

les filigranes R. V. I G. nostés en els fulls on hi ha es-

tampat el gravat.

Les cobertes del llibre t'n de color groc» de paper verju-

rat tipus Cansón, el titol de l'obra í l'emblema de
LA ROSA VERA impresos en negre al pla del llibre. Al llom

hi diu: JAUME PLA / (embletia ¥era) / 1982 /» tot en
negre. Al capdavall del lloa hi ha escrita a tinta la sig-

natura de la B.C. "096 (Pla)".

El llibr« ve guardat en una funda folrada tela d'un
color siena, oberta per un costat i que »edeix 360 x

256.

A la contraportada hi ha el de registre MR. 519. 988"

7tt



segons la catalogació de 1« B.C., ' l«« lletres "D.L." in-
dicant que va entrar a travi« uè l dipòsit legal d*aquesta
entitat.

A ués de 1'exemplar, totea les estampe« estan signades per
JAIME FLA, a llapis, a l'«.i.d. i porten «1 segell de la
B.C. imprès al «arge. La signatura del gravador és aquest»

El segell de la B.C. taabé es troba « la portada, a la
plana 107 i a l'índex.

A l'a.i.d. del darrer full del llibre hi ha altra volta
el numere de registre i La. signatura de la B-C.

AfIALISI DE LES IL·LUSTRACIONS

FROMTISPICI

III: és l'autoretrat de JAUME PLA, de front, ulleres
í bigotis tal era l'any que va fer el llibre, és
a dir, a l'edat de seixanta-vuit anys.

V: ps: 270 x 198.
IV: punta seca.
IX: és una punta seca molt simple, de traç sinuós i vi-

brant. Hi ha una «ica de fons a l'esquerra fet ansb
talles i contratalles fortes qu« trenquen un xic la
delicadesa i l'harmonia del retrat. El fons de la
planxa es veu ratllat.
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