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COLLECCIÓ m GRAVATS CONTEMPORANIS
VOLUM I. TOM 3

NOTIS

(1) Al dors d1 «que»U planxa hi h» un* punta sec« te MOMPOU qu«
devia mr r« f usad* i que corr«pon al wat* ix tem« d«l Gravat
11 de la COLLECCIÓ OI GRAVATS CONTEMPORANIS (fallar de pintor).
Si bé el tema és exactament Igual 1 la planxa també està can-
cel·lada d« cap a cap, com el de l'edició, l'aapa d'aquest
cour« no passa pels mateixos llocs, el metall em «n xic «é«
petit i hi ha ttlgunes diferències que cal mirar detingudament
perquè, * prima- cop d'ull, passen per alt« Ce* exemple po-
drim dir que la peana amb «1 gerro estan partits per la mei-
tat, i que «1 senyal de cancel·lació nones toca la CIM del gat,
•entre que al definitiu el travessa pel *i§.

(2) v« fer un gravat per la col·lecció Dl
CIRC. La planxa e« va portar a Paris p«r a niquelar-la i, en
tornar-la, «Is responsable« de la Sala Ga»par la van perdre
í no se'n va trobar ni una prova. Per tant, dir que

fou l'única col·laboració qu« ea dugué a teme per
part d'aquest artiata.

(3) A la portada del plec no canuta que tt* MALIA fé«
servir la ruleta en «qu«st gravat, perd a la prova que nosal-
tres he« numerat P.I.2 i que forma part 4«! conjunt d« prové*
addicionals d'aqueat to«, he« observat que »*h* fet »«rvir
aquesta eina per donar algun fosc i reforçar la punta seca.

(4) A im portada del plec conste« coa a tècniques l'aiguafert i
1'aiguatinta. Nosaltres creien, però, que qu« una aigua-
tinta é» un sofre «oït pàl·lid qu* ja apareix en «1 primer ea-
tat (v.nota 1 I. TO« 1).

(5) El de la planxa citi ratllat amb un paper de vidre per
-li el to gritas é* base i apropar-se al màxim a la tex-

tura qae GALÍ havia f«t «n el dibuix preparatori del gravat.

(6) A partir d'aqwe«t coure, els »enjral* de cancel·lació ja «a
feren petits i gravats en un angle de la planxa. Els res-
ponsables es van adonar que era una bestiesa destruir la
planxa mlmetent tota la imatge i van veure que amb una peti-
ta aspa en un lloc «é« discret era més «p» suficient.

(?) Al dor* d'squesta planxa iti ha «1 fragment d'un aiguafort on
veié« dues noies assegudes al voltant d'una taula, prenent
cafè. A les remarques hi ha dues persones d'esquena. Proba-
blement aquest gravat fou refusat, per CARME SERRA i, per
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COL·LEGIO Dt GRAVATS
VOW« 1, f Oi t

NOTES

•profiter là planxa, l* v» tretall«» per l'altre costat fent-
Hi l'aiguafort que ti Primer Premi Roea Ve-
ra i <P3 M ft 1« m GRAVATS CONTEMPORA-
NIS amb «1 IS.

(8) Ä l « del 21 no qua hi ni
ni ruleta. Altra volt«, t arco l'ajut a*un eeaptafila, h««
vist j« de/ la pro*« P,t,I, éc
« dir, m 1« d'eatat «p« l'impipi«!1, «'hi

tieniq«*« a lloc* 1*« faldilla* de
les bailarines, ml o « i« é» el

.

(9) dei del 21 *
d* I que d« del
i.à.«.

JO) té una feta
entre els anyr 1S48-1949 é« i« «n v« treure gra-
vat:

Le« i)C«tra«..U948-W9). 100 * 86.



COL·LICCIÓ m GRAVATS CONTEMPORANIS
VOLUM I. TO« 2

NGTES

(11) Fragment é* l'autôgr-f del comentari del Grav.t 22 de RAFAEL
BENET a cur« de JORDI BENET í que fora« part d« 1'EXEMPLAR
ÚNIC del U.A.M.

(12) A là portad* del plec que anuncia aquest gravat, només cons-
ta que hi h* aiguatint» a la goma. perd ben analitzada l'es-
tampa i la planxa, i amb l'ajut d* !•• diferents proves
d'estat, pede« a»»c-gurar qu» -malgrat n'hi h» poc- ja de«
de la prova numerada P.E.2, pode« trobar aiguafort al vai-
xell, al pont o al« arbre«,i ruleta vora l'aigua -sota el
pon*-- i «1 terra» en pri««r ter««.

(13) Autògraf del coMntari a«i oravat 24 m
cur« d'OCTAVI i «pi« •« a d»l
M.A.M.

(14) II full d« paper on hi h« el dibuix d« D'à
port* aqu««ta filigran«:



COL·LECCIÓ « GRAVATS CONTEMPORANIS
m» I. t« 2

MOUS "-.,;;
j

í.15) AUTÒGRAF COMENTARI ,:¡

Escrit m tint« i signat per JORDI COTS a l'a.1.4. la quarti-
lla està eng*jix*d» e/pp edició, (vegi's un fragment »1 punt
IX dal Gravat 19)

US) Les remarques d'aquesta prova m poden veure «1 punt II del
Gravat IS <to

(1?)

Escrit a tinta 1 »ignat « l'a.i.d. p*r tl
foli ««ti encolat a/pp adiclA aab f il.Q. (vagi'a I« fotocò-
pia »1 punt IX del Gravat 21}
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COBLECClô DE SSâYâTS C O H T EH P O R A 11 S
II



V«fi*S C.i

Di

LÍA: lare« 1 en«
EDITORIAL: de L« Vera

MCNLI-LII (19*1-52)

C.i

t/s gravadors catalans M stglt xvjJL per Joui Ainaud de Lasarte.

25. VAN DEN é
seca. Comentat per Join Cortes

26. ÀNGH- LOPEZOBRBKX — BMW « li minera negra.
Comentat pe J. Venèrei.

27. XAVtm NOGUÉS.-Itttfiriiei» Oimentot per Sil-
vador Espriu.

28. RAMON PCXÎOJT. — 7m wm, Í Coment«
per Join Perucho.

29. ¡Om è h Comentot per
Josep Janes i

30. BERNAT SANJUAN. — i negra. Comen-
tat per Gasch.

31 CECILE -Dtlmar. burí. per



32. MANUEL HUMBERT.-JflpoTM, aiguafort Comentat perfo-
ran Canyamrres.

}}. ALBERT RÀFOLS C AS AM AD A. - £4 c«.««, punta sera. PREMJ
1911. po' Jordi

34, PAU ROIG, - La Cementat per Josep Roig
i Raventós.

35. FRANCESC VID AL COMA.-JÍHUHciflaó, pun ta seca. Comentat
per Bertran i Oriola.

34 f!ANœCD*à.Câ$ADiMCW.^
tat per Joan Tri ad ú.

37. ALFRED O?\SSO.-Carnaval, i sofre. Comentat per
Ferran Soldevila.

38. JOSEP AMAT. —.W« en Jwtrt» ponti seca i »fre. Comentat
per Miquel Llor.

39. PERE GUSSINÍÍ. - ^íívra </fí Jll·ltnà, aiguafort i punta seca. Co-
mentat per Osvald Cardona.

40. JOSEP GRANYER, — Jarda è k aiguafort Comentat per
Josep Palau.

4L FRANCESC TODÓ GAROA. - JAmm. seca.
ROSA VERA 1952. Comentat per Josep M.' Castellet.

42. JOSH» O1IOLS. — J«!*, seca. Comentat per Mossèn
Pere Ribot.

43. ANTONI VILA ARRlffAT. - Cmlmtíé, ventis tou. Comentat
per Joan Anís.

44. FREDERIC LLOVERÁS- — Bí* jrii A Ptfü, sea i »fre.
Comentat per Xavier

45. JAUME PLA. - Ors a k burí. Comentat per Es-
clasans.

46. VAN DEN - pinta
seca. Comentat per Josep Pla.

47. JOSEP CLARA.-3í<jffn»»(af, punta seca. Comentat per Albert
Manent

48. EC.
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G.3.l

1. Portadella.
2. Portada a dyes tînt*« (nègre i ocre) compaginada

un tipus de lletra i diferent« cosaos: EDICIONS DE LA
ROSA VERA / COL·LECCIÓ / DE / G1AVAÎS /

VOLUM / (««ble«« Ros* Vera) / / HCMLÏ-

LII.
3. Justificació del tiratge.

4. Pròleg a cura de Joan Alnaud de Lasarte vinyeta a

l'aiguafort de Pere Pasqual Moles que l'encapçala.

5. Vint-i-quatre plecs amb vlnt-i-quatre gravats d'artis-
tes t tècniques diferent», il·lustrats per vint-i-quatre

textos d« diversos escriptor«. Cada plec consta de:

5.1 Portada a due« tintes (negre i ocre),

compaginada un tipus de lletra i di-

ferents cosso«: COL·LECCIÓ DE GRAVATS
/ DE LA

/ (no« del gravador) / (títol del gravat)

/ (tècnica) / PER / (no« de

l'escriptor) / (emblema iosa Verm) / (n«

o signatura del plec).
5.2 on text a la contraportada.

5.3 Un gravat a la plana d'enfront.

6. Dues Nadales corresponents als anys if51 1 1952. grava-
des per Jaune Pla i Àngel Ferrant respectivament.

7. Prospecte de clausura 1 anunci de l«s properes Col·lec-

cions amb vinyeta al buri de Jaume Pla.
8. faula.
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i. Colofó.

C.3.2

Edició d'un total d« 8S exMqplar« distribuïts »«guelrn;

D'aquesta se'n fiï ma 158 exem-
plars., tot seguit les planxes, que a
propietat del Museu d'Art Modern, et Barcelona. Hs pi-
vais estan numerats a ml I per llurs autors i co-

mentaristes. La repartició de k tirada és la següent:

Un EXEMPLAR ÚNIC que conté els de
¡'artista, el manuscrit del comentari, les proves d'estat

i una prova db k pknxa inutilitzada.

10 exemplars, numerate de 11 a XI» que contenen diverses
proves d'estat i una prova de k planxa destruïda.

39 exemplars, numerats de 12 a 50,

8 DE COL·LAlOiADOR, marcats A a H.
fi)

G.3.3

f otes le» «»tan autògrafanent « llapis,

m l'a.i.d., llevat d« 1» nu«.2? d« qu* fou
un tira»«» postun. 11» texto» titan signats autôgra-

fanent, tint*. 11 pro»p«ct* d* clo«n4a port» la
firma gravad« « la planxa. Les firmes es mostren al punt VII

d« gravat.

209



0.3,4

L« part tipogràfic« fou obra de la 8.à.D.A.6. que va com-
pondre «1 pròleg amb la lletra A.W.r. de eoa 16, «i« tex-

tos dels gravat« ff»33,34,31»31,41,44 i 46 amb el cos 12
1 1« resta amb «1 cos 14, sempre amb «1 mateix tipus de

lletra.

G.3.5

Les planxes són de coyr«» llevat de la del gravat 25
é» de zenc 1 la del 40 qu» és d'acer. N'hi ha un total de
vlnt-1-vult: una qu« encapçala el pròleg, gravada a l'ai-

guafort, vint-i-quatre treballades en diferents tècniques
i glossades per sengle« textos» dye» que corresponen a les

felicitacions de Nadal dels any» 1951 1 1952,gravades a
la punta seca,i una vinyeta al burí qye encapçala el pros-
pecte de cloenda de la Col·lecció. Le» planxes correspo-

nents als vlnt-i-quatre plecs es troben actualment a la
Secció de Gravats del Museu d:'Art Modern de Barcelona on
van entr»r-hl el de noveubre del 1952 (gravats 27,28,
29,30,35 t 36) 1 l'agost del 1953 (la resta), segons cons-
ta en els registres del Museu (2). La planxa del pròleg

i la del Gravat 27 de XAVIER foren cedides pel
M.à.M., però les de les dues nadales 1 la del prospect*
de cloenda no les trobades.

G.3.S

A vint-i-trea de les estampes -comptant el pròleg, les Na-
dales i el prospecte de cloenda- hi apareix la figura hu-
mana.

20?



fot« «1 gravats foren estampats per JAUME PLA.

sis d'eiIs tenen el format apaïsat.

Vuit dels textos que glossen els vint-i-quatre gravats van
encapçalat» per un títol.

FITXA

E.i

1/58 qu« els dibuixos origi-

nals de l'artista, tl manuscrit del comentari, tote» les

proves d'estat 1 un* prova de 1« planxa Inutilitzada (3).

E.2

(4)

1.3

Pertany a la Secció de Gravats d«i d'Art de

Barcelona.

1.4

Fou adquirit per »ul>»crlpclé a LIS 01 LA VE-
RA. El primer te» d'aquest volum es completà cl 9 d* Ju-
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Hol 4* i el segon el If é« setemore 4« (5)

f om 1; I.S.C: 34S * SSS font g; I.5.C: 347 E 255

E.5.F: 340 E 2SO E.5.F: 340 x 250

l.i

(6)

E.7

ISO il·lustracions en total» dividides «n dos 1 dis-
tribuïdes segueix:

1: 14 gravats situats «n plecs (1 «1 pròleg, 1 felici-

tació d« Nadal del 1951 i «1« el tre» 12 eonentats
per sengles texto« 1 numerals 4« 25 a 36).
40 proves d'estat.
8 proves en estat definitiu.

11 prove» tie la planta inutilitzada.

8 dibuixos.

2: 14 gravati : 13 situats «n plec» (1 felicitació de

Nadal del 1952 1 «la altres 12 llurs comentaris

i nynerats de 37 a 46). L'altr« gravat està en un
full que clou la Col·lecció.
SS prove» d»estat.

3 proves en estat definitiu*
12 proves de la planxa inutilitzada.
12 dibuixos.

A nés d'aquestes il·lustracions, l'exemplar té una sèrie
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d'autògrafs dels comentarla 4*1« quals, si bé haurien
d'ésser 24 segons la Justificació del tiratge, només n'hl
ha 21 repartits entre «la dos toms: Toa lì 10 autògrafs 1
Tom_2: 11 autògrafs.

E.a
Paper de fil Biblos d* la casa Guarro, barbes 1 la fi-
ligrana L.G. en els plecs definitius. Als altres fi·lls de
les proves addicionals «s fari constar la filigrana en el
seu moment, si és que tn porten.
SI no es diu una altra cosa» el paper d'aquestes proves
és el aateix de 1'edició.

E.f

Els fulla estan disposats en i en for«« de plecs,
llevat dels de les proves addicionalst que vénen tallats 1
a voltes enganxats sobre un »Itre paper» i del prospecte
de cloenda.

Tot el conjunt està guardat «n estoigs de la propi«
Col·lecció» el priaer dels quals recull els exe«pl«ra i
provea del To« 1 i l'altre els del 2 {el» plec« defi-
nitiu» e»tmn enmarcáis per tal d'exposar-los).

A la eontracoberta posterior del fop 1 hi ha la signatura
i cl registre d« l'obra; 769 (46.71) los.Fol / i.20770.
Al Ilo« s'hl llegeix; / II / 1951 / COL·LECCIÓ DE
GRAVATS / / VERA. I afegit amb llapis:
Tomo 1. Exp.Unic.

A la contracotoerta poaturior del 2 hi h« la signatura
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i «1 seu reg 1 r. t re: fit (4t. TI) lo«. Fol. / R. 22 265.

At ll(» HI diu: / II / 1951-52 / Of GRA-

VATS / / mm . I afegit amb llapis :

Tomo 2.

Totes lea estampes que configuren els vint-i-quatre plecs

estan numerades 1/58, a llapis, a I1a.i.e., mentre que la

resta de proves es f« constar «n cada ema.

ANÀLISI. OE LES

II. To« 1

VI«YETA PEL

I: PASQUAL MOLES,

III: Al·legoria del Coaerç: vele« una platja una sirena
i una dona recolzada «n «1 corn de I1abundància,
la «à dreta sosté bandera i entorn hi ha sím-
bol» del comerç. Al fons yn far i yn vaixell.

IV: aiguafort.

V: pi: 80 x 12S , ps: 20 x 124.

VI: coure.
VII: "Fran? Tramili*« inv1*» «.i.e., a la plañía »

"Pa»e? Môles Sculp, larci?»», ».i.d.t a la planxa.
IX: aiguafort gravat a l'estil del s.XVIII, amb entall««

paral·leles d« la mateixa distància 1 que van modelant
1« forma fent la trama losange perfect«. En ell s'hi
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pot »preciar més d'una cremada a l'àcid.

IX: DE director dels d'Art «Je

lare«1on», empile« «n «1 pròleg al de la
DE 1» història del

gravat català del segle XVIII. Entre sis principals

artiste« d'«quest period« hi cal
de i qu« l'any 1763

gravà els «scut» 1 i« vinyeta em le» **fteaie§ Cédulas

de Ertcclén y Ordenanza« de lo« Tres d* Co-
ncreto de «1 Principado de Cataluña, residen «n

1» Ctydacl 4« larctlon«»1» p*r
Í que la de la Junta um Comerç. La vinyeta

correspon al gravat encapçala aquest pròleg i és

precisament «i» al·legoria A* Im taaea •• deaenvo-
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lupa en aquest« entitat. féu el

dibuix t «1 millor deixeble «1 gravà. La planxa

•• féu »«rvir p«r «ncopçaltr tl prèltg <i*

à« » prol«g a tint* m I**.1.4,

2S

I: VAÎÏ DEM Mb

II: Paisgtgg d€ Sarria.



Ill; «1 prliwsr terwe «t constitueix una vegetació frondosa
i variada, i al sobresurten unes torres del bar-
ri é» Sarrià ito Barcelona.

fV; punta seca.

V; pi; 252 * 1*4 , P«ï 280 * 1W.
VI: zenc envernissat, amb l'aspa d* cancel·lació m l'a.i.e

VII:

IX: la punta »»ca del prlatr pla és contundent i fort*,
creant negres vellutata p«r la pressió d« l'eina. Le»
fulles d*la «rbr«i d«l i«gon temé, en canvi,-
suaus i subtils p«r donar pas a un mitre to

« le» cas*». Utilitza dlf«renta qualitat« de trmços i
«Se grafi«!«» pera crear une a t rame a regulars.

Va« DIN va conèixer PLA l'estiu
del 1950. Ell« h»vi« fet quante» puntes a
larcelo««» i «n el consulat holandea li varen propor-

cionar l'adreça d« JAUNE PLA. Aqueat v« fer alguns
tiratges à« les planxaa 1 e« va *ntwsl»»««r tls
resultats. Fou 1« tardor del 1950 11 v« proposar

fer punta sec* per a LA VEIA. Anttrlor»«nt
havia gravat « l'Escola d« Bellea arts d'Holanda du-
rant 1» gyerr«, l'any 1943. VAM DEN
ha fet «oïts gravat» sobre fuata per̂ yè »ixi podi«
I«priair-los m c»s* seva «at«ix. li «grada gra-

var sobr« metall, pere «» troba la dificultat d«
no poder estampar-los per manca de tòrcul. Després de
la seva participació «n LA VEIA ha seguit gra-
vant «obre fust* perd no sobre aietall. JAUS PLA va
escollir JOAM CORTÈS per illustrar aquest gravat 1
ella assegura que ne hi va tenir cap contacte. M la
prova, en posseeix l'exemplar n* 25*
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Il poem« de JOAN és en aquesta ocasió un poema
<to tres estrofes, dos quartets i mi sextet, que rimen
1-4,2-3 el* primers i 1-4,2-3,5-6 «l darrer. En «11
es fa referència ml Jaral del primer terme del gravat
age^clit ml p*u d'arquitectures / %m§ ela «¿o^lmm
et anfani***.
El ttxt presenta dues errades d ' impremta que «1 propi
JOAN COniS va esmenar al darr un t la seva ploma.

és la lletra mQM um 1« paraula l*«·pl*nen1' que ha
d'ésser ima "e* 1 I*«1tra el not "tiva" (del verb ti-
bar) escrit mu» "v*1 «n lloc dt "to'».

26

I: amb cementar! d« J.BAUTISTA VEN-

DRELL.

II: a 1% platja«
III: tres dones nyes» due» a»segude» 1« sorra 1

l'altra en un tavburet, el mar al fons 1 dues barque-
tes naveguen.

IV: punta sec« 1 ruleta («anera negra) (7).

V: pi: 230 n 161 » ps: 222 * 170,

VI: coure ni que lat í envernissat» l'aspa d* cancel·la-

ció a 1'a.s.d.

VII:

IX: el gravat é« una massa negra , uniforme, on els ton«

blanca obtingut» «1 brunyitfor configuren les f or-
se s 1 el» perfils di« I»» co»«»» »«n»« haver-hi gaire-

bé cap to entremig. línia negra, regular* resse-
gueix els contorna coa a pauta per la ruleta. A 1*

«ajorla d« 1«» »on«*, pere» no hi h« passat «1 bru-
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nyidor «Ine i« 1* ruleta, treballada suaument,
la dóna «1« clar«, p-*dominant a-
questa manera d'aconseguir els grisos que no pas bru«
nyint-los. Al:to ens fa dir, doncs, que, que una
manera negra, es tracta d'un gravat m la ruleta.

I la mà» <P*f «t /ite a oi>í<?ntr-n« b
«»» l'«n&ra>tya ài I« Jt dbna, /irta
w« at «a», «t evi. «-tei* i
|I*fttfínf«íii la db TU« encara ta fòrum Sé forma, la, et do-
"ui ?', elles, la tlMl ««rá eie Uum.'



Aquest artista nomèa va participar «n LA VBIâ
amb aquesta obra i J.BAUTISTH per la seva

part» IMI feia amb un text cm demostrava ti seu conei-
xement ite la tècnica 1 et les eines, tal hem 1st
on el fragment anterior.

GRAVAT 27

I: lAVIlft anb cowMltari dt SALVADOR ESPRIU.

Il: Il·lustració.
Ill: tres homes asseguts 1 un dempeus al voltant d'una

taula, tres gots 1 una gerra.
IV: aiguafort.
V: pi: 183 x 130 , ps: 17S x 125.

VI: coure ni quel at, l'aspa de cancel·lació * l'a. i,d.

VII: (sense signar) **t**«»* Uf»*«-

IX: aquest gravat correspon a un aiguafort «1

frontispici «lei llibre El »cabrero de tres picos d«

DE ALARCÓN «dltat p«r GILI l'any
1934 a Edición« "La Coaeta**. És un aiguafort ben ca-

racteristlc de XAVIER fet amb entalles adit
juntes però dinàmiques 1 vibrants que m voltes es
creuen per donar lloc al» ton« fosco». Hl ha vàries
menjades d'àcid 1 la manera d« tractar les
les zones blanques serà la mateixa la del Gravat

20 del segon vol UB de LOS AfaiSfAS . extret
del mateix llibre. L'estampa porta l'emblema d« LA

VEIA en sec. SALVAMI va escriure un

text titulat Quatre al vol tant d* una taula. tot In-
terpretant al seu aire aquest gravat. Una Interpreta-
ció, d'altra banda, ben esprluana 1 molt caracterís-
tica d* l'escriptor que mostrem tot seguit:

¡í?



t*rv«. »„. t»

* H*»,l»*é»'i> • *Aw«k •/ qp* »%***» *

é* »»«< M» . 1»*. ••»»»< , fc*» è* > f f ••..••• *.» IM »ti»*«...«
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I: Mb
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Ill: tres «n c«rcl« i ml vol-
tant peix, estels, per« i fülle«}»

If: Aiguafort t aiguatinta.
Y: pi: 224 m iff » p«; 220 x ITO.
VI: cour« ni quellt i env*rni»«at, l'aspa de cancel-la-

* l'a.l.e.

VII:
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IK: 1*« lini** é« l'aiguafort, que serveixen per resseguir
uniformement tot* els perfils, presenten algunes zo-

nes sense tinta 1 contrasten els quatre é«

gris de l'aiguatlnta i «1 blanc. O« fet, si no ni ha-

guessin «It perfil« <t« I»t figure« no podrien distin-

gí r-Isa, Ja que «i« grisos confonen els volums «n

certes parts. Aquest fou l'únic gravat a* RO-

GENT per a La filà, tmï> «11 es va presentar «1

Pri««r Freni los» Vera i'any 1951 1, malarat no va

guanyar-lo« «I seu gravat va ser reconanat pel jurat
per a inclour«1! a la Col-leccio.

PERUCHO» el s*u CQ«entmri, ha enllaçat im mitolo-

gia la realitat» la mitologia arriba a través
de les tres doñea ny«s del gravat -que er«n don-

zelles que Minos ofrenava al Minotaur«- t I« realitat

de el protagonista va comprar «1 llibre d'aquest

mite i es féu aaic de la caixera de la, llibreria.

29

I: amb d* I OLIVÉ.

II: a la
Ill: és el capdavall í« Les Ramble« d« Barcelona l'es-

d« «Ï bell «lg i gent
i avail.

IV: aiguafort i punt» s*ca.
V: pi: 288 n 194 , ps: 2SO E 185.

VI: cour« niqyelat 1 «*nv«rni8»*t, l*»spa de cancel·la-

ció a 1 'a. i. d.

VII:

IX: «1 gravat és d'una factura tìe«»* i p*r afavo-



rar «l contrallum. Les d« l«* l d*l»

objecte« e« projecten « la part frontal del gra-

vat. Le» entalle« ûm l'aiguafort son €*

gruix» 1«» fin«» n'hi ha

d'altre« on el vernís *a haver ei-
na ampla la d'acer normal,

d* punt« s*e*» e» «n els aror«s

de l'esquerrA» llarga i crear

fo*que«* lini*» «Eternes curtes

I p«r tal de la de fulles.

1« de 1•artist« hi hm l'any "1951" *n lla-

pis.



JOAN COMMELERAN va realitzar aquest gravat com « úni-

ca col·laboració a LA VEKA. v« conèixer JAUS
PLA després de la guerra, «n ima tertúlia de cafè on
els «Ble« I l'hi van
presentar.Aban« Ja havia gravat un xic, però ell ma-
teix assegura que «1 metall no ts pa* el seu fort. La
seva tasca notable dins el de la imatge seri-
ada és la litografia» tècnica d's la qual en fou pro-
fessor ml Conservatori de les Arts del Llibre de
Barcelona i on » e«p «Is anys SO, s'hi trobaria

PLA, OLLÉ PINELL i M* JOSEFA

fou escollit pel propi PLA, si bé
es coneixien i eren aules. JOAN havia

f*»t diverses il·lustracions per l'editor i
aqu*st sabia de sobres i de quina dibuixa-

va. Ara , però» era l'escriptor qui il·lustrava el seu
gravat i ho faria un lliure de set versos:

ta d* l'atta t*allifc«m
d* tontet nit t mai la llum no fou,

a un «atf,
«t if nout et fr+9O,
i*a^ti*tto 0*1 I«»

«té al ««u
t* c*i l'fTtyor «s diu sirena.

30

I: auto cMMntari de
II: Ballet.
I II : un ballarí i barret t una ballarina

en prl«er ter«e; una altra parella ho fa al fona 4*
1'estampa.

IV: punta seca, aiguafort, ruleta i br«tyi<tor (S).
V: pi: 232 x 175.

VI: coure niqyelat i envernissat; a l'a.i.d.
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VII:

IX: el gravat un el surten
pel de les bru-

nyides Il·lumina 1 per línia fina i regu-

lar recorre «1 co». «olt

d'aigumfort dibuixa 1 pro-
»l terra, ellas intensitat.



El text 1 comentari úe SEBASTIÀ ens «plica con
amb «1» ballet« russo* invadiren multitud de te-
me*» d'herois i d*h«roïneat d'amants o de guerrers
qyc van fer d««p«rtmr la nostra l»»gin*cié l «l» nos-
tres sonni», a través d'ells vàreu conèixer el
oriental» «1 folklore de «ölt països, les »aseares,
els carnavals» etc. J «I lo

tn tt de

famtafiiugoriti, *t »otti** es d'improvi*

d'm í t'es-

d* de cessar l'^speet-iei«,..

aquestes paraules el text de SEBASTIÀ

GASCH, l 'únic text el qual va participar en La

VERA» que ho fe ia àrab el seu Ba-

1 lejb, únic gravat trobar en

Edicions .

31

I: CÉCILE amb de GâZIEL.

II: Ctl mar.

III: petita cala barques i pescadors. En prlner

terme cusen xarxes i un vailet porta

un peix a la mà l mitres dins d'una panera, à la dre-

ta hi ha cinc i al es veu el poble de

un turonet al darrera l'acobli la,

IV: burí.

¥; pi: 146 x 230 » ps: 140 *

VI: coure envernissat, l'aspa de cancel·lació a l'a.i.

e.

VII: Cv.U ftt*t*ii
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IX: «1 buri d'aquesta «rtist«, tal con diu GAZIEL en «I
s«u text, és subtil 1 tènue, d'un traç segur i deci-

dit però delicat alhora, fot és lini« i contorn lle-
vat de les xarxes i les nanses, que fornen zones gri-

ses, nés opaques. Les xarxes san fetes amb
entalles parmliele» , «solt fines, que van recorrent
la tela seguint 1« forma dels plec». Les nanses estan
treballades a base de trames quadricularies tot mode-
lant el volum.

Aquest fou l'únic gravat que CÉCILI REIMS féu p«r a

LA VERA 1 on denostrà la seva habilitat i domini
del burí.

CÉCILE REIMS va morir molt Jove rosegada per la tu-
berculosi. Ansb ella es va estroncar tota anà vida que
no sabé« on hauria arribat però que de moment prome-
tia d'allò nés.

D'ella ens queda aquest burí tan delicat 1 tan subtil
mostra d'una sensibilitat 1 domini de la tècnica fora
del normal a la seva edat. JAUME PLA posseeix tres o

quatre estampes »és, totes elles fetes al burí, que

fan palès aquest donin! i recolzen plenament aquestes
opinions.

GAZIEL fa el seu comentari una bonica descripció
d'allò que veu 1 hi ha en el gravat de CÉCILE REIMS:

Ca*» semilla d« p#ir» i polida,
que ta mar la «orra,

l'estranya de l'aigua» aíarf
un dibuix tenuftaim, fi eow malla de xanea, it
sufiffisnt p«r a captar l de la Brava.
En lineal i t» reflecteix una me-
na d'eternitat fapiewö. (.».}
Mentre d» tard m tard lea /tío»«« de xors®, t«« *¥»-

inmemorial», aolofadeê dammi la forra»
aleen èie ul It oalmoeament, yirm un ampie mguarJ a
l'entorn -pel eêl ègri, pél slmr p*nd€et pel me en
calma-, i tonmn a «I aap» remugant in
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bltt: -¡I tot ti del mamt

\

32

I: amb de

II ; Taverna.

III: asseguts al voltant d'un* taula d« t»v«rn« hi h«

Al darrera s'«fiier«n de vi en

poselies.

IV: aiguafort i ruleta (9).

V: pi: 225 x, 178 , ps: 218 x 16S,

¿27

* *• f.



VI: cour* níquel at i envernissat, l*«sp» de caucel-la-
cio a 1'a.i,c.

VII:

IX; l'aiguafort s'h» treballat entaules creuades, pe-
re la figura d« 1* dreta, f«ta línia 1
tremolosa « la vcg»daf tot a'entreveu. fran-

22è



§«• verticals dels bocois son fetes amb la ruleta.
El fona de 1ft planxa mostra mm siri« de cendratges,
conseqüència de la Mila reserva del vernís. Prenent
el dibuix del gravat, 1'escriptor FERRAN CANYAMERES
ens relata la història d'un hotie que v« voler deixar
la rutina de la vida per fer-se saltimbanqui 1 anar-
se 'n a córrer men de circ en circ. fot això ho lliga
amb la idea de la forma oblonga del celler, una forma
que tanca i captiva les persones, com el cercle que
deixa el circ després d'actuar captiva els qui el van
a veure. Per això ell es va voler fer saltimbanqui 1
saltar-se els Units d'aquest cercle.

GRAVAT 33

I: ALBERT RÀFOLS CASAMADA amb comentari de JORDI SAiSA-

.

II: La cuina.
III: homes l'aire pensatlu i absent estan assse-

gats en una taula; al fons, il·luminada, es veu part
de im cuina la llar de foc i l'einam. Una dona
d'esquena hi feineja.

IV: punta seca.
V: pi: 222 x 173 , ps: 220 x 165.

VI: coure nlquelat 1 envernissat, l'aspa de cancel·la-
ció a 1'a.1.d.

V I I : lJUen-4 fc·W«*'»—" / "Sarsanedas"J
IX: és una punta de factura superficial, poc profunda,

una línia que retalla 1 perfila totes les figures
i objectes del gravat. Els voluti« 1 les oabres s'han
aconseguit per les diferents traaes d'entalles, 1«*
quals es creuen dues o tres vegades traços un xic

2Í9



irregulars i m volt«* Indecisos. aquest gravat

lArOLS CASáHáDA v» guany»r «1 segon Premi Vera
l'any 1951, i «11 v« elour« 1» seva col·laboració
a Les Edición«.

explicava «n la s«v« carta 1AFQLS CASA-

MADA va ésser invitat vcrb»la«nt a participar en cl

Premi Ver« d«»pré» guanmyari». J» a-
havia fet Algunes pyntet Indlcaciona

del seu pmre. Ar* é» yn con«ix*dor d« totea le»
tècniques, p«rò afin«* l'aiguafort i les r««in«a

potser les 1*inter«a»*n. RÀFOLS CASA1ADA
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va »«gulf* gravant després d'aquesta curt« col·labora-
ció.

AL»K»T BÀrOL» CASAMA

Ell üiatelx va escollir JORDI SARSANEDAS perquè glos-
sés el seu gravat les seves paraules. for-
maven part del grup "Els Vuit", i d'aquí va néixer la
seva amistat i coneixença. El text d« SARSANEDAS és

del tot curiós 1 Interessant pel entraînât i la
seva construcció; un« «ena de diàleg entre dues per-
sones, de tal for«* que no ben bé quan parla

l'una i parla l'altra, és el present i
és el passat. En conjunt, però, és una història que
explica els feta d'un« conversa sobre 1« vida quoti-
diana d'uns treballadors, 1 un* passio d'wtor entre-
mig. La relació entre text 1 gravat rau en què l'ac-
ció passi entre els personatges de RÀFOLS
CASAMADA. Tant ell ço« van partici-
par en aquest« ocasié en LA ROSA VERA.

GRAVAT 34

I: PAU ROIG anb comentari de I

II: La tempe_a_ta.
III: paisatge astb une» »tzmvare» en prt««r teme i du«»
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V:
VI:

cascs pairal* mi fona. Ei cel mostra un calr« tempes
tuós,
aiguafort.
pi: 121 z IS2 , p»: 120 » 158.
cour« niqyelat i envernissat» i*«spa d« cancel·la
ció a l'a.i.d. Al dors hi ha apunts ai
guafort .

>7»:¡f
/ái

'ff'/'

fr- ""•'.'.:
~ ' ' '

VII: v"W "Roig Rav«nt6»M

IX: l'aiguafort és similar d« tractament mí Gravat 5
del Voli» I. Juga les i les diferent»
»enjades d'àcid per cr«ar els diversos plans i p«rs-
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pec t í ve». Uè en grafismes i qualitats tonai«. Tal
com succeïa «n aquell primer gravat, hi ha algunes
zones amb excés é« tinta que li donen un air« d« pun-
ta seca a primer cep d ' u l l . Analitzant-les detinguda-
ment ens adone« que tot és aiguafort. JAIME PLA va
utilitzar el mateix sistema de netejat d« la planxa
que en aquella ocasió per donar atmosfera al gra-
vat. JOSEP I RAVENTÓS va escriure un
text per Il·lustrar «n gravat d« LA IOSA VEMA. En «11
explica l eoBpar» el contrast que hi h« entre la ciu-
tat 1 el caap «mfront del temps. Mentre el sol l la
calor són ben arribats i estimats entre els homes 1
nens de la ciutat per poder Jugar i divert'.r-se, al
camp, la sequera s'agreuja i tot es n»or. La descrip-
ció del fenomen és molt bonica, plena d 'adjectius i
paraules ben encertades. A la fi arriba la pluja 1
els pagerols la reben amb somriures i plens de Joia,
mentr« allà I tuny en l«ê aiutate» tanoate tn llur* r*?t*s
dele vierta tnttlat», «I* in/ant« i tit vtll» m.ravtn «nyora-
dÍ88O8 i triito» la pluja, fu« tie privava d'anar al« jardin» a
pFenàrt ti sol, «Is dit» clar« d'rümt.
El llapis amb què està feta la firma de l 'artista és
diferent de l'emprat en 1« numeració de l'estampa.

GRAVAT 35

I: FRANCESC VIDAL GOMÀ amb comentari de MANUEL

I ORIOLA.

II: Anunciació.

III: La Vtrge està asseguda en una cadira mirant l'àngel

que \i nostra l'Esperit Sant simbolitzat «n un colo«.

L'àngel porta una flor a la mà i, recolzada en una

cadira, hi ha una peça de roba amb punta al coixí a
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f «r.

IV;

¥;

VI:

VII:

seca.

pi: 250 K 150 » p»; 245 x 145.

cour* niquelat i envernissat, l'aspa de cancel·la-

ció a 1'a.i.d.
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IX: «1 gravat mostra, a primer cop 4*til 1, un predomini de
la Unia «i direcció vertical, de dalt a baix. fi la
suavitat característica de les veladuras que 11 ofe-
reix la tècnica, sobretot en le» ton«« de poca pro«
fundi tat d« les entalles i que son les zones il·lumi-
nades, à volt««, 1*8 Unies, que sempre sen molt
Juntes, «stan enganxades degut que a l'hora de tra-
çar-les l'eina no ha perdut «1 contacte amb el metall.
Amb tot, és un gravat molt fluix i de poca consistèn-
cia. Recorda una "estampeta" encarcarada 1 retallada.
El text de I ORIOLA éa un poewa titulat L'a-
none i de1*ànge1 1 està fornat per estrofes de dos
versets que riuen fent rodolin«:

¿Com tpa**Btdtn, Mzi*ta( dint ft tt sop,
flore âtl vottf'ê «naif , «l ?

átmi anana» f t ix d»
p* t tenén^ de TM

Aquesta fou l 'única vegada qye FRANCESC VIDAL i MA-

participaven en LA VEIA.

GRAVAT 36

I: D'A.CASADEMONT «b comentari <to JOAN TRIADO.

II: Flors.

III: en pri»«r tenae hi ha do» raa« <to flor« Il·luminat»
per la claror que deixa passar una finestra que hi
ha al darrera.

IV: aiguafort en bistre.

23S



f; pi: 211 m liS » p»,* 21S x 1?S.
VI: coure niqu*lat i envernissat, amb «1 senyal d« cancel-

lacio ml centre del lateral dret. dues que
es creuen.

VII'

IX:

vmui—
aqueat aiguafort va en

el Vera 1951. Hi h* un gran treball d* li-

ni» i tram* f «te» però de lliure i freaca,
intentant crear el« volta« la llum i la mateixa

direcció um let entallea. ntgr*» int«n»o»



contrasten amb els blancs centrala €* Im finestra.
L'aiguafort presenta ais et dut* cremades a l'àcid i
ha deixat la impressió fantasma damunt cl text de
JOAN TRIADÚ. Aquest text porta per títol Primavera
inferior i és un poema d« quatre quartets de rima
lliure. En ell, l'escriptor conpara el temps d'espera
intern de les persones arcb el de les flors que espe-
ren "l'avenir d* la tard*1*, fot de »añera poètica pe-
rd un xic complicada.
Aquesta fou l'única col·laboració de JOAN TRIAPÔ a LA
ROSA VERA.

FRANCESC D'A. CASADEMONT va conèixer JAUME PLA per

les muntanyes de Catalunya» concretaaent al Pedrafor-
ca, l'any 1952. Abans de participar en LA ROSA VERA
ja havia gravat aab ANTONI GELABERT» que fou el seu
»estre. Coneix la xilografia» la litografi« i gairebé
totes les tècniques calcogràflques.
fot i que per ell "la pintura s'imposa", ha continuat
gravant després d'aqueste» col·laboracions. Ell mateix
va escollir els escriptors que comenten els seus gra-
vata» tant en «1 cas de JOAN TRIADÚ en pi de CAR-
LES SOLDEVILA que 1'il·lustri en la Col·lecció dels

PAISATGES DI SA1CELONA. El tema
gravats va ser escollit taube per tll mateix i,
a subscriptor de Les Edición», posseeix el ns 13 de
totes elles. JAÖHI PLA» que con«ixla JOAN TRIADÚ,
li va proposar de col·laborar a LA ROSA VERA la

seva ploma, però davant la pregunta d« si gravador
i escriptor tingueren contacte» directes, CASADEMONT
afirma que si i TRIADÚ que nò. IM tota manera, aquest
darrer havia vist el gravat aban« d'«acrlum el »*u
poema.

lí f



Pi NADAL 1951

lì PLA.

Ill: do« àngels aguanten un fllacteri on diu; GLÒRIA EX-
O If IN PAX. Co« qu« 1« cinta ondu-

lada no «s veu tot «1 text, però s'intueixen le« pa-
raules "Glòria in «jte*l*is D*o et in terra p«.,."
A la part inferior del gravat hi ha caerit "BONIS

lit ION âtflf tipògrafIcanent, no gravat.

l
ANY
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IV: punt« sec«.
Y: p«! 245 X IfO.

VII: ¿NU » a.a.d., « la planxa.

li: el ¿ravat v« estampat a l a contracoberta posterior
d'un plec te l'edició, ««n«* signar ni numerar, lle-
vat é« la firma que hi ha gravada a la planxa. A la
coberta (tel pltc hi ha imprès: NADAL DE 1951 /
na tosa Vera), «n negre.

II. TOM i

Ço* succeeix en el VÖLÖH I» aquest EIWPLAi no port»

tots «li dibuixos ni tots els autògrafs dels comentaris o
les proves de les plsnxes inutilittades.
Tarbé 1*s diferents prové» d'estat raunen yn xic altera-
des i algunes formen part d'altre» exe«plars preferents.
Malgrat tot, nosaltres hen seguit la pauta de les proves
que hent trobat en aquest exeaplar i les he« ordenades se-
gons el seu procés evolutiu de treball.

Seguint «1 «odel establert en l'anàlisi del pri»er voli»,
comentarem cadascuna d'aquestes proves remarcant els
trets diferencial» enfront de la prova definitiva.

Totes elle» porten el segell del Museu estampat al marge
i al dors i, si no es diu una altra cosa, el paper sobre
el qual estan tirats el« gravats o fets «la dibuixo« Is el
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mateix de l'edició.

IS. VAN Dt»

1 dibuix
3 proves d'estat
1 prova à» la planxa Inutilitzada
autògraf dal comentari

DIBUIX

Ill: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis gra«.
V: pp: 2?3 x 215.
VI. pp d* croquis s/pp edieié fi l .L.G.
VII: 25, l lapis gras, a.i.d. La firma no està subratllada.
IX: sota la f ima hi ha l'any "1951" en llapis gra«.

P.E.l
IV: punta seca en bistre.
V: ps: 250 x 213.
VII: 25,11.,a.1.d.
VIII:"ler estat",11.,a.I.e.
IX: s.b., fil.L.G. Hi ha 1»espai per renarques m la part

esquerra però no hi ha res gravat.

P.E.2
IV: punta seca.
VII: 25,11.,a.i.d.
YIII:H2on estat11,11.,a.i.«.
IX: a.b. La firma no està subratllada.

P.E.3
IV: punta seca en bistre.
VII: 25,11.,a.i.d.
IX: s.b., r.e.(paisatge rural holandès), fil.L.G. Malgrat

no està numerada, les remarques «na fan palé* que ea
tracta d'un estat posterior que, quant a treball, Ja
és coa el definitiu.

P.PL.IMfflLIfZaPA

IV: punta seca.
IX: bisellada, f i l . L . G . , aspa d« cancel·lació a l ' a . l . d .

21.1
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Escrit m tinta per JOAN signat m l'a.l.d. i
"Febrer 1951", a i1*.i.e. Il foli ««té enganxat s/pp edl-
cló arab fil.L.G.

Juntament aquestes proves, 1'EXEMPLAR del M.A.N.
conté una sène de gravat* d*una planxa que fou refusada i
que passem a analitzar tot seguit. Cal f «r notar que a di-
ferència d« tots tia gravats que fiu ilANDELti p«r a La
ROSA VEIA és I1únic on hi ha algyafort.

7 proves d'estat
1 prova «n estat definitiu

P . E . l
III: en primer terne es viu un« palacra i altres arbres

del Jardí d'una torre. Darrera hi ha la casa un«
escala central que baixa cap aquest jardí. Pel que
sembla, el tena també fou ««tret del barri de Smrrlà
de Barcelona.

IV: aiguafort 1 tocs de punta seca.
V: ps: 254 x 1Í8.
VII: 25,11.,a.1.d.
VIII:Hler estat".11.,a.i.e.
IX: a.b., fil. L.G., r.e. (només una linia ondulada).

P.E.2
IV: aiguafort 1 tocs de punta »*ca,
VII: 25,11.,a.1.d.
VIII:"2on 1/2",11..«.i.e.
IX: a.b., r.e.(paisatge rural holandès molins).

P.E.3
IV: aiguafort 1 tocs d« punta »*ca.
VII: 25,11.,a.1.d.
VIII:'«l/2-3«£M,ll., a.i.e.
IX: ».b., r.e. fil.L.G.

P.1.4
IV: aiguafort i toc« d« punta seca.
VII: 25,11.,a.i.d.

2*3
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P.E.7 i»l gravat d'AGKÈS VIM DEN BRANDCLW
qu« no ap»r«ix « l'edició
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Il; «.ST, r***, fil.L,G. La rlrma no està subratliad«.

P. Í...i
IV: aiguafort 1 toes «te punta seca.
¥11: 25,11.»«.I.a.
VIZI:"Si l/l11» 11.,«.i.e.
XX: s.b., r.e., fil.L.G. Aquesta prova està «n 01 mateix

estat que l'anterior però nés netejada. No seria
dones un cinquè ««tat sinó una variant dintre del
quart estat.

P.E.6

IV: aiguafort i tocs de punta seca.
VII: 25,11.,a.i.d.
VIII:H6è 1/1", 11..*.I.e.
IX: a.b., r.e. Es «oït poc« 1« diferència entre aquesta

prova i les dues anteriors. A la flneatrs de la part
inferior esquerra del gravat hi ha entalles» pero
pel que fa a la resta és igual.

P.E.?

IV: aiguafort i tocs de punta seca.
VII: 25,11.,a.1.d.
VIII:"estat definitiu".11..a.i.e.
IX: s.b., r.e., fil.L.G. Tot i que el treball és 1«

prova definitiva, noialtres la nu»er«t P.E.? perquè
encara no s'han tallat les remarques.

P.EN ESTAT DEFINITIU

IV: aiguafort i tocs de punta seca, en bistre.
VII: 25,11.,a.1.d.
VIII:"Planxa refusad»'1,11.,».i.e.
IX: felsellada, fil.L.G.

SRÂVAf 26.

1 dibuix
5 prové« d*estat
1 prova de la planxa inutilitzada

2 autògrafs del comentari

2i5
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dibuix invertit mi gravat,
llapis.

f; ppï fit » ItS,
VI: vegetal »/pp edició, a la contracoberta posterior

d* t» plec IMI Iti lui l'autògraf 2.
VII: 2S .1I .»« . i .Ü.

P.E.Í

IVï
V:
VI:
VII:
IX:

punta seca i ruleta.
pp: 25S x ISO,
pp d« gravat »/pp e-dieio a«b fll.L.G.
26,11.,a.i.d., dins la pisada d« la planxa.
lo «tonar la «ida de la pisada perqué el fyll
està tallat i no «a vey«n tot» els bisells.

P.E.2
IV;
¥;
VI:
VII:
IX:

punta seca i ruleta, en bistre.
ps: 24Í x 203 , pp: 249 x 203.
pp de gravat s/pp edició.
26,11. »a.i.»1» dins la pisada.
hi h« treball d* ruleta qye a l'anterior 1 algun
toc de brunyidor a la barca gran del primer teme
La pisada coincide!» la «id* del paper perquè a-
quest està tallat ran dels bisells.

P.E,3, P.E.4 i P,I.5

punta seca, ruleta i terunyidor» *n bistre (stanerà ne-
gra).

V: ps: 2SO x 201.
IX: r.d. i r.i. Aquestes tre» prove« sen igual» en tot,

tret de 1« quantitat de tinta acidulad* i ei netejat,
que no estan nynerad«a lescolioqjaB Jyntes. fan

sols d'elle» porta la fir»« a l'a.i.d. Pel que
fa al treball del gravat» 1«» proves ja la
definitiva.

P. PL.INUTILITZADA

IV: punta seca i ruleta («añera negra),
IX: bisellada, aspa de cancel·lació a l'a.s.e.

AUTèGlAF j

Escrit a tinta i signat p*r J. a l'a.l.
Porta per titol Dones a la platja« La quartilla està en

2íf
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Prova IMI Gravat M F.I.3.



ganxada s/pp «diele awb fil,O.

AUTÒGRAF COMENTAPI 2

Escrit * tinta 1 signat a l'a.i.d. per j.BAUTISTA
titulat també Pone« a la platJa. com «1 gravat. Està en-
ganxat a la contracol»rta antirlor d'el plec on hi Havia
«1 dibuix i «1 formen tres paràgrafs, el primer dels quals
és igual que el de l'altre text, mentre que «Is dos últims
s'han canviat. Aquest i« «1 que consta a la Col·lecció il-
lustrant el gravat d« LÔKZ-OBRERO.

GÍAVAT 27. IAV1ER

2 proves en estat definitiu
1 prova de la planxa inutilitzada

autògraf d«l conentari

P. EM i

IV: aiguafort en sl€»na.
¥; pp: 255 x 185
VI: fil antic v«rJurat» barbes, s/pp edició la

»arc« en de ROSA VEIA.

2

IV: aiguafort
V: pp: 290 x 215.
VI: fiï antic verjurat» barbes» edició la

»arca en sec de ROSA VERA.
IX: el paper d* fil està «oït picat pela fongs.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: de cancel-! &ció a, i.e.

Porta p«r títol Qua tremai voltant d'una, taula 1 està es-
crit a tinta «n tr«s full« petit«. nuMtrèts i «ngannat»

edició. El darrer està signat p«r a
l'a.i,d. i datat "B., «arç del Ii5t»% a l'a.I.e. (veil's
la fotocòpia al punt IX del Cravat 27).



d« E« oidi p«r «I 28.



GRAVAT 28.

1 dibuix
2 proves d'estat
2 proves en definitiu
1 prova de la planxa inutilitzada

aytègraf del comentari

DIBUIX

III: dibuix del gravat.
IV: gouache 1 tinta.
¥: pp: 246 x 178.
VI: *(. P-:«* Cansón s/pp edició.
VII: :•}'. tinta, a. i.d.
IX: sota la firma hi ha la "IV-1950", en tinta.

IV: aiguafort I aíguatinta, en bistre,
V: ps: 300 x ,'K.
VII : 28.11.,a.i. 1.
IX: bísellada -enya p^r le? r-'T.arq .- •• ; ,• = " r,

í a la part -le bai x ' * r'-r- -ir-1.- I«1 •, ; i
L ' aiguafort ,'1'ura roll -r̂ r./* 1--i»perf i ¡ i * * •
•"es una lini a aegLU-ia i regaiar.

F. E . 2

r* i aiguat í n*-a.
- •'.. I l. , H . i . d.
:...-•• 1 1 ala com l'anterior, r. d. i r. í. La prova és erm
". i r.E.l però menys netejada de tinta i ~.«r,ys con-
'rintaia de blancs.

j a f :r t 1 ai ̂ u.*i* : nta
-

a, fil.L.G.

P. E N DEFINITIU 2

IV: aiguafort i aíguatinta.
VII: 28, 11 . .a.l.d.
VI II : "N. E uniforme'MI. .a.l.e.
IX: prova no està tan netejada l'anterior.

J5J



Prova del 28 de P.1,1.



«M*** ,

aÂ*yy*i ̂ i

f

Jl lUÛ » *4yU^ô*Artc «^Y^* *^

kM^<l%%

e w v « /vu^Jut . ^ - v " *u»

«va ^vJdUA,A«^*M ft^» MAA« ( UJLw·' , J

* I
t̂ *̂ ̂ AA. - 4r , \ -*^4* U4-

A^ AJtÍM^ jdA^M^Ml. I 4¿*

«U AÄ,

Aulugraf d«l d«l Cmvat a át «
de



«'• ì'nW"* '- ' .»* t-*y ¿

2 û%
Estudi p«r al Gravât 29.



P>PL.IttUfIMfIAPA
IV: Aiguafort i aiguatinta.
IX: f11.L.6.» aspa dt cancel·lació a . i . d .

AUTÒGRAF

Escrit a tinta 1 signat p«r JOáW a 1'*.!.d. L»
quartilla «stà enganxada s/pp edició fil.L.G.

GRAVAT 29. JOAN

2 dibuixos
6 proves d'estat
1 orova de la planxa inutilitzada

l

III: dibuix del gravât alguna variació del primer ter-
me .

IV: llapis gras.
V: pp: 340 x 248.
VI: pp de dibuix.
VII: 29,11..a.i,d,
Vili:"matí a la Rambla",11.,a.i.d.

2

III: dibuix del gravat.
IV: tinta xinesa.
V; pp; 285 x 194.
VI: vegetal s/pp edició.
VII: 29,tinta, a.i.e.
IX: aquest dibuix és més fidel al gravat no 1'an-

terior. Sota 1» firma hi ha la dat» "-19S1-", en tAn-
ta.

P.E.I

IV: aiguafort en bistre.
V: ps: 319 x 22?.
VII: 29,11.,a.i.d.
Vlll:Hler estat",11.,a.i.«.
IX: a.BT, r.e. i r.i.(un àngel,un nu, la Verge i un aie).

Sota la signatura hi h» la data H-1951-M, «n llapis.
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P. 1. 2
IV: aiguafort «n bistre.
VII; 29,11. ,a.l. d.
VIII:»»2Qn •stAt·.ll·.A.i.t.
IX: vT?*, r. t. 1 r. i* Per la »añera de netejar la planxa

sembla una punta seca, perd amb l'ajut d'un ccmpta-
fiis h«« pogut v«ur* qy* tot tl treball realitzat
fins ara és només aiguafort. Hi ha noves remarques
a l'esquerra i més entalles al gravat. Sota la firma
hi torna ha haver la data "-1951-" » en llapis.

P. E. 3

IV: aiguafort en bistre.
VII: 29 / "-19S1-", 11., a. t. d.
VIII: "3er eslÄt", 11 . ,i.i.: .
IX; s. b. , r. e. i r. i. Increment m. 'es remarques inferiors

(més àngels i una noia anb banyador estirada).

P. E. 4

IV: aiguafort i punta seca, en bistre,
VII: 29 / "-1951-", 11..». Í. d.
VIII:"4te estat", 11. .».i. e.
IX: s. b., r. e. 1 r. i. La punt« seca es troba bàsicament

als arbres de l'esquerra de l'estampa.

P. E. 5

aiguafort i punt« seca, en bistre.
29 / "-1951-", 11., a .1. d., dins 1« pisada.
"5e estat", 11., a. i. a., dina la pisada.
s. b. Aquesta prova té l'espai de les remarques, però
en canvi no hi apareixen perquè s'hi deuria posar al-
gun paper a l'hora d'estaapar. No pot ser un« prinera
prova perquè l'estat de treball és avançat que
el primer de tot numerat per COMNELERAN "1er estat".

P.E.. 6

IV: aiguafort 1 punta seca, en bistre.
VII: 29 "-1951-",11. .a.l.d.
IX: s. b., r. e. i r. i. aquesta prova no està nuaerada però

sabé» que al darrer estat perquè, si bé el
treball en si del gravat és igual que a la prova an-
terior i ambdues són co« la definitiva, ara hi ha
marcat el mateix aiguafort les aides per on es
bisellarà la planxa.

Iff
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P.PL.IMITILIflAPA
IV: aiguafort i punta seca, en bistre.
IX; bisellada, «apa de cancel·lació a.i .«.

GRAVAT 30. BERNAT SANJUAN

1 dibuix
4 prov*8 d'estat
1 prova de la planxa Inutilitzada
autògraf d«l comentari

DIBUIX

III: dibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 248 x 199.
VI: pp d« dibuix s/pp edielé amb fll.L.G.
IX: senyalant una onbra de la caita del ballarí hi ha es-

crit a i lapis "sombres / una »le» / brunyida".

P.E.I

IV: punta seca, ruleta t brunyidor, en bistre.
V: pp: 251 x 210.
V: pp verjurat s/pp edició fll.L.G.
IX: s.b. El paper està tallat prop dels bisel Is. No sabé«

la mida de la pisada perquè el gravat ve tallat per
la dreta. El fons de la planxa està treballat pa-
per de vidre ço« el Gravat 17 de GALÍ per tal de do-
nar-! i un to gris.

punt» seca, ruleta, brunyidor 1 tocs de llapis, «n
bistre.
pp: 230 x 246.
pp de dibuix «oït gruixut s/pp edició.
s.b., r.d. No la mida d« la pisada perquè està
tallada 1 none» vel«» l'e«pr««ta d« l'esquerra. HI
h* noves entalles de punta seca «n ela ballarina de
pri««r terme. Els tocs d« llapis »en ml terra per in-
dicar el treball que a la prova següent anirà a l'ai-
guafort .
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P. 1.3
IV: punta seca, aiguafort, ruleta i brunyidor, «n bistre.
V; pp: 229 x 180 tallat 1 enganxat »/pp edició.
II: en aquesta prova s'hi ha afegit el treball d'aigua-

fort al terra i ml fons et les figures.

P. E. 4

IV: punta seca, aiguafort, ruleta 1 brunyidor, en bistre.
V: ps: 236 x 226.
VII: 30, 11.,«.1.d.
IX: a.b., r.d. Isti tirada sencera i ara hi ha marcats

per on s'han de tallar ela bisells. Hi ha nés treball
d'aiguafort al fon» d* l'esquerra del ballarí. Noves
renmrquéc a 1» dreta. La prova ja es configura
la definitiva p«rè encara hi ha les remarques.

P.n,. INUTILITZADA

IV: punta seca» aiguafort» ruleta 1 brunyidor.
IX: biseilada, aspa de cancel·lació a.i.e.

AUTÒGRAF COMENYARI

Quatre fulls escrits a tint», numerata i enganxats s/pp
edició. £1 darrer està dignat per SEBASTIÀ a l'a.l.
d.

GRAVAT 31. CÉCILE

1 dibuix
i prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada
autògraf del eo««ntarl

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat les rwiarqu*» qu« sor-
tiran a Is prova d'estat (una dona <pi« un«» xar-
xes, un pescador unes safates d« peix l un«« bar-
ques al darrera).

IV: llapis.
V: pp.» ISS m 264.
VI: pp de croquis s/pp edició,
VII: 31,11.,a.i.d.



Prova del Gravat 31 á« numerada P.I.I.



P.I.I
IV ï buri «n bistre.
V: ps: Iff E
VII: 31,ll.,a.i.4«
II: a.b., r.i. La prova Ja és com la definitiva però «Mb

les remarques.

P.PL.INUTILITZADA

IV: buri «n bistre,
IX: a .b . , « . r . » f i l .L .G. , aspa d* cancel·lació «.i.d.

Dos fulla cl« bloc ••crits « tint» i enganxats s/pp edició.
El segon full està signat per GÂZIEL a I1«.i.d. i datat
"13-IX-1951", a l'n.í.e.

GRAVAT 32.

4 prové» d'«»tat
autògraf del coaentari

P.E.I
IV: aiguafort.
V: ps: 251 x Ü?.
VII: 32,11.,».Í.d.
IX: s.b.

P.E.2

ÎV: aiguafort 1 ruleta.
VII: 32,11.(a.i.d.
VIII:"1er estat11.11. »a.I.e.
IX: s.b., r.d. No és pa« cert qy« aquest sigui el pri««r

estat Ja qu« 1«anterior prova» tot i que no «sta mi-
nerai», es veu c1arasent qu« la precedeix perquè no-
fflés hi hm tls perfils gravat» a 1»aiguafort, »«n»*
cap trama ni toc d« ruleta, ni remarques gravades.
Per tant pode« afirmar qu* aquesta prova é« la segona
de lea qy* conté aquest «xeaplar quant m fa«« de tre-
ball.
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Prova del Gravat 33 d'ALBERT CASAMADA numerad« P.I.



g.1.3
IV; aiguafort i ruleta.
VII; 32,11.,».1.d.
II: s.b., r.d. fot 1 que no està numerada, «• diferencia

d* l'anterior prova per Ics noves entall«« d'aigua-
fort a l'armilla 4« l'home d« l'esquerra i & 1«« om-
bres ât les bótes Û9 vi.

P.E.4
IV: aiguafort» rultta i toc» d« brunyidor, «n bistre.
VII: 32,11.,a.Í.d.
IX: s.b.» r,d. Aquesta prova és ço« l'anterior però a'han

brunyit alguna ion«» 4e les remarque« (cap de dona)
1 del fons (tol gravat.

AUTÒGRAF COMENTARI

Cinc fulls escrits a tint», numerats 1 enganxats s/pp edi-
ció. El text porta per títol El cercle nostàlgic i està
signat per FERRAN CAH¥AMERES a l'a.i.d. i datat "Pmrls 10
octubre 1951", a l'a.i.e, del darrer full. El títol es veu
esmenat, »bans s'anomenava El cercle de lanostàlgia.
El títol, piró, no apareix al text que iliustrael gravat
d« l'edició 1 això ena fa pensar que deuria ser «n* errada
a 1'hora de compondre el text i de compaginar-lo a la im-
premta. L'autògraf ens demostrà que FERRAN CÂNYÂMERES hi
va posar un títol.

GRAVAT 33. ALBERT RÀFOLS CASAMADA

1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada!10)

P.E.l

IV: punta seca.
V: ps: 249 x 19S.
VII: 33,11.,a.i.d.
IX: s.b., r.e. i r.i.(una noi«, un bog*gof du*s nana, un

gerro, un paisatge, un «oït i la car« de l'ho«« que
«sta assegut de front). Tret d« petite» tones» aquest
prova és quasi con la definitiva.
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GRAVAT M. Páü

1 provea «n ««tat definitiu
l prova de Im planxa inutilitzada

P,IH lu t
IV; aiguafort «n bistre.
V: pp.* ISO K
VI: pp d« fil antic verJurat» amb barbes, s/pp edició

fll.L.G.
VII: 34,llapis gras, a.i.d.

P. EM 2

IV: aiguafort
V: pp: 135 m 172.
VI: pp de fil antic verjurat» tallat prop dels bisells 1

enganxat s/pp «dlclo.

P.PL.INUTILITZADA
IV: aiguafort.
IX: de cancel·lació a.I.e.

GRAVAT 35. VIDAL

1 dibuix
6 proves d*estat
1 prova d* la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
Y: pp: 316 x 23S.
VI: pp de dibuix s/pp edició ««b fil.L.G.
VII: 35,11.,a.i.d.

P.E.l

IV: punta seca.
V: pa; 24Í x 197.
VII: 35,ll.,a.l.6.
IX: a.b., r.e.(cap de nen). Aquest prova no està numerada

266



Prova dal Gr.v.t 35 d* numerad« P,E.6.



però per ser in que té menys treball à« totes, sabem
que •• tract« del primer estat trobat «n aquest exem-
plar.

P.g.2

IVï
VII:
IX:

punta seca i toca ée llapis.
35,11.,a.i.d.
s.b., r.t« Els marges de l'estampa estan plena d'ano-
tacions amb llepi* explicant com ha d'anar el gravat,
què ha d'ésser més fose, quina perfils s'han d« marcar
nés, quines entalles falten, etc. Els toes d« llapis
•arquen la pauta d« les noves entalles.

P. £.3

IV; punta seca
VII: 35, IL, ». i- d.
VIII:"l«r estat" ,11., a. I.e. (lletra de JAUME PLA)
IX: bisellada però amb remarques a l'esquerra. No és pas

cert que aquest sigui el prlner estat Ja que les dues
proves anteriors, tot 1 que no estan numerades, evi-
dencien una fase precedent a aquesta, amb menys quan-
titat de treball de punta seca.

P. E. 4

IV: punta seca.
VII: 35,11., a. i. d.

r. e. Aquesta prova té «és entalles al terra, a les
cortines, a la taula i a 1* roba de la Verge i, per
tant, és posterior m la nunerada "1er estat".

IX:

P.E.5

punta seca.
35,11..a.i.d.
"2on estat",11.,a.I.e.
noves remarques a l'esquerra (perfil d« nena) i
treball al gravat. Tenint en coapt« 1»evolució d« la
planxa a les proves que hem anat veient fins ara, a-
quest estat seria en realitat el cinquè, 1 no pas el
segon coa figura a l'estampa.

P.1.6
IV: punta seca.
VII: 35,11.fa.t.d.
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Il: r.*« Aquest prova é* un« variant d« l'anterior però
•é» carregada 4» tint«. Ambdues «an j« eoa l« defini-
tiv« aense tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta ««c«.
Il: bise11 ad«, aspa de cancel·lació a.i.e.

Dos fulla ««crit« « tint« i enganxats s/pp edició. Porta
per títol L'anunci de l'àngel I e«tà »ignat per

a l'a.i.d. del dan«? full.

36. D'A.C m

l prova d««»tat
i prova de la planxa Inutilitzada
aytôgraf del eoaentari

P.E.I
IV; aiguafort,
V: ps: 2SO x 180.
VII: 36, 11. .«.i. d.
Vi:i:H2/"f 11. »a. I.e.
IX: s. b.» r. 1.

IV: aigumfort.
IX: bisel l«da, amb el »enyal de c«nc«l·l«ció »l «ig de 1«

part esquerra ; dye» a»pe» que e» ereyen,

full« écrits a tinta, enganxat« s/pp edicte amb fil.L.
G. El text e» titula grlpave r« Interior i «»ta »ignmt p«r

a l'a.i.d. l datat "Barcelona, f-V-lfSa", a
I 'a. i. e. del segon full.

Í?0



BONES FESTES
I
BON ANY NOU

Prov« en ««tat definitiu à» 1« Felicitació d» del
de PLA.



Dl NADAL 1951.

I p PO v« «n estat definitiu

P. EN

IV; punta ««e«.

VII:

tinta, «.i.à.» dins la pisada de
la planxa.

» tinta» a.l.«., i» pi-
sada de la planxa.

, a.s.d., a la planxa.

VHI:"1/58M, 11., a.i.e.
IX: és un plec de l'edició la fil.L.C, A la coberta

anterior hi ha imprès "NADAL DE liSi /
Vera)", en negr« 1 a la contracobcrta posterior hi
ha la Nadala.

Iff
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