
rosa vera
APORTA?:: à LA DEL GRAVAT v:.*?\ A -«r<: .'*TÌ



DOTZE NuTURES HORTES
HOTES

(1) à l'apartat "Le» Collación» é» Gravat» è» La Rosa Vara" 4*1
capítol DADES PÏR A UN CURRÍCULUM VITAI W JAUME PLA del lli-
bre 12 gravat» i un autoretrat et Jaurn» Pla {Monografies de La
Rosa Ver«), hi consta erròniament 1« data dt ime (pg.101).
També «Ï catàleg La» Edtcione» de la Rosa Vera editat « Barce-
lona l'any 1961, «1 punt 14» ILS GRAVADORS m LA ROSA VIM.

NATURES »ORTES, es parla à* l'any 1956 i no pat del 1957.

(2) Malgrat el que diu la juatificacio del tiratge tote« 1'EXEM-
PLAR ÚNIC, i coa pasaava amb 1«« altres col·leccions, un cop
analitzat aqueat exemplar, propietat del N,A.i., hem pogut
veure «¿u« no tote* le» eatampes porten «1 dibuix original,
ni hi ha tota els autògraf» dels comentaris i que ei Gravat 12
de JOSEP N* MIRO no té la prova d« la planxa inutilitzada.
Per altra banda, les planxes es troben totes encara al taller
de JAUME COSCOLLA on es varen estampar.

(3) A la portada del plec 1 no es diu que l'aiguaUnta sigui a
la goma, pere el «eu tractament,» base d« pinzellades i ni»

per reserves, ena palesa aquest, fet*

(4) A l « portada del plec 2 no hi consta la tècnica d« l'aiguafort
ni que 1'aiguatinta sigui a la goma, però amb las proves d'es-
tat de l'EXEMPLAR del M.A.M. hem pogut veure que el pri-
mer estat, numerat per nosaltres P.E.l, és uria aiguatinta a
la goma. A la següent prova s'hi afegirà una aiguatinta normal,
feta ««t reserves, i l'aiguafort apareixerà a la prova numera-
da P.E.4.

í S) VILLA va pintar un quadre l'any 1965 inspirat en aquest
gravat. La pintura i« propietat de la Col·lecció LLUÍS CASACU-

de Barcelona i porta «1 mateix títol. Coa e« pot veure
a la fotocòpia que a la plana següent, el quadre
•ostra la Miteix« cuina perd agafada de« de l'extrem oposat al
del gravat.
Afortunadament per nosaitre», va» poder mantenir contactes
amb MIQUEL VILLA abans d* 1« »èva »ort l'any 1988. En la carta
que ens va enviar i de la qual reproduïu un fragment al punt
IX, ens deia que ignorava el fet que un escriptor hagué» il-
lustrât el seu gravat. Imaginem que la seva avançada edat i
el fet d'haver col·laborat a LA ROSA VERA nome« «n aquesta oca-
sió li dificultà recordar-se del funcionament te Le» Edición».
Altrament, però, comenta que VÍCTOR N* D'IMBERT Ü pagà 2.000
pessetes i l'obsequià amb una prova del gravat.
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DOTZE «ORTES
NOTES

Im (1965). Pintura de MIQUEL VILLA
que part d« la Col-leccio LLUÍS CASACUlIRf*
i «p« «» v«u inspirada en «1 tw» del Gravut 4 ite
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DOTZI NATURES KORTES
NOTIS

(6) A la portada del plac 7 nonis es parla d* 1« tècnic» te l'ai-
guat í nta, però 4« de* è» la primera prova d'e» ta t que posseeix
el M.A.M. en el «MI EXEMPLAR ÚNIC, n'aprecien «1« tocs è» pun-
ta seca i de ruleta 1 ea veu com l'aiguatinta aa fiu a la

(?) A la portada del pit« f l'aiguafort no canata rom a tècnica
emprada en aquest gravat pare, tot 1 que IM n'hi hagt m grans
quantitata, aa pot apreciar al peu.com una sanefa,i dibuixant
el perfil d« lea tres figures. Això ea pot veure millor a la
prova d'estat numerada per nosaltres P.1.1 (EX.ÚNIC del M.A.M.Ì
feta toialment a l'aiguafort 1 que després s*aniré amagant
sota les altre« tècniques, lla grafismes d« l'ampolla «ata«
fees «üb aiguat i nta a la goma, un cop treballat el fona amb
reserves.

(8) Aquesta col·lació a'adi ta «1 1957 però co« qua «1» nùmero« ana-
ven apareixent, en teoria, mensualment i, a IL pràctica, més
«spaiata, i« »ölt probable que ei número i Ja correspongui« a
l'any 1959. Mercès a l'estudi dels autògraf» del« comentaris
que conté I1 EXEMPLAR ÛHIC del i.A,M., h«« pogut observar qua
MARIA AURÈLIA CAPItAUIÏ va floaaar «1 Gravat « de RAFAEL
l'octubre dal 1S5S i qua MAURICI SIR1AH1MA va aseriure el taxt
qu« acompanyaria «1 Gravat 10 de MANUEL «1 juliol dal
1960. Il gravat é« JOSEP l» GA1CIA correspon al plac
9 i per tant e« podia donar parfactaaant el fet qua la aav«

es lliuri» el o »éa »«gur a principia del 1960.

(9) A l « portada del plec 10 no e« parla ni d« la punta seca ni d«
la ruleta. L'anàlisi d« lea prava» d'astat d« 1'EXEMPLAR ÚNIC
ens ha parwèa esbrinar qua la punta ««ca va servir per a di-
buixar la forma «n un prlaar estat (P.1.1) i que i« ruleta
reforça alguna zona dal paix i da la verdura dal datali. 11
treball post«rior aab aiguafort i aiguatlata han aaagat aqw«»-
te» entalles però no han paaaat daaaparceliuóae a le« lent«
d'augment.
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Inùtili Sí, és dir: l'esforç i cl risc no hi tener» jus-
tificado. Il gest es consuma en el buit, sota els
llums comercials i bruscos de la pista, enmig de
mote ulls que potser no saben mirar. Hi ha un si-
lenci espès, uní mica tèrbol, de respiracions con-
tingudes. O no: la xaranga ataca un aire alegre, de
soin anònima Í subalterna, per paradoxa. El circ
és el circ, al capdavall. I ells, els «artistes», s'hi ju-
guen la vida. El moviment temerari crispa l'espai i,
tanmateix, sembla acomplir-se amb una precisió fre-
da, impàvida, neutra. És el «número* de cada dia:
un ofici com qualsevol altre. Però «ells» s'hi juguen
la vida. La gent ha vingut a passar-hi l'estona—la
tarda, la nit —, i no ho acaba d'entendre. Ho entén
a mitges» en tot cas. Ha pagat l'entrada, i això és
tot. Ha vist com hi desfilaven el domador i l'écM-
yèrt, tl malabarista i el clown, les bèsties dòcils i els
trucs divertits: una il·lusió darrera l'altra. Ara és el
torn dels acròbates. L'exercici fa la impressió de
ser encara una habilitat, una habilitat més. Els
músculs, entrenats, responen com un mecanisme
infal·lible. El públic no endevina quina energia els
innerva, quina voluntat els regeix. El salt, la gira-
volta, l'equilibri, tot, ad, és «mortal». De vegades
ho anuncien als cartells: uns homes s'exhibeixen en
el perill de morir — de matar-se. L'espectacle hau-
ria de ser patètic. No ho és. Si mai s'esdevé una
desgràcia, l'accident no tindrà cap repercussió. Ben
mirat, els artistes de circ no són ningú, ni tan iols
tenen un nom capaç de ser recordat. Tant se val.
Sempre hi ha un déu que els protegeix. Quan aca-
ben el «número», somriuen í estenen els braços en
una actitud afable. Estan cansats i volen dissimu-
lar-ho. Els altres aplaudeixen. El seu jornal és ma-
gre: uns pocs diners i la memòria d'aquests aplau-
diments. Es retiren, I demà hi tornaran. De poble
en poble, la caravana del circ passeja li seva peti-
ta aventura, i ells, els artistes del trapezi, de la cor-
da fluixa, de la gimnàstica exasperada, reiteren
l'heroisme banal. Van i vénen amb la mort als ta-
lons. Rns que arriba el moment que ja no poden
resistir-ho. Perquè els atletes envelleixen tan estú-

pidament com els notaris o els canonges...

Text de que glossa el Gravat 8
é«
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Q.I

Una terra dt pas. — Pròleg de de Pedrolo. Vinyetes al boix di-
buixades pe** J. Granyer i gravades per J. Ma.

1. MARIA J. COLOM. — Gmmmi* ilémm, manera negra. Comen-
tan de Josep M.a Espinas.

2.
3. JOSEPMOMPOU. -£^í/í^n5£4, punta seca. G^mentari de To-

rn as Garcés.

4. ALBERT PLAZA. — Trapezista i down» aiguafort. Comentari de
Joan Coites.

5. FRANCESC TODÓ. - Corea tiímí, aiguafort. Comentin et
Francesc Vaüverdé.

6. JOSEP PLAN ARBON A.- Sí/nm/wr«^^ aiguafort. Comenta-
ri de SaJ vador Espnu.

7.
quel Bauza.

S. ROSER BRU.
9. JOSEP AMAT. — Cm, aiguafon i «Ac. Comentari de Francesc

Fontbona,
10. JOAN SOLER.JOVÉ.-OwflieAJt^F1«» iccm. Comentari cfc

Maria Aurèlia Capmany.
1 1. JAUME PLA. — Espectador*, (»ui Comentan de Jaume Fuster.
12. IGNASI MUNDO, - CabnoU, aiguafort. de Pere

Calden.
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Exemple de à« dels plecs é» Im



G.3

G.3.l

1. Portad* a due» tint«« (negre t rosa), eonpanlnada amb
un tipus de lletra 1 diferents cossos tal con es mos-
tra en cl pynt G.

2. Justificació del tiratge.

3. Portadella.
4. Pròleg de Manuel de Pedrolo ornamentat set vinye-

tes dibuixades per Josep Grmnyer i gravades ml boix
per Jaune Pla. Sén esta«; adés en siena 1 van nunera-
des d'I a 7.

5. Dotze plecs dotEe gravats d'artistes i tècniques
diferents, Il·lustrats per dotze textos d« diversos

jscriptors.
Ca<-»a plec consta de:

5.1 Portada a dues tintes (negre i rosa),
compaginada un tipus d* lletra 1 di-
ferents cossos tal es «ostra a la
fotocòpia de la pàgina anterior.

5.2 Un text a 1« contraportada.
5.3 Un gravat a la plana d'enfront.

§. Taula.

G.3.2

fs una edició de vuitanta-tres eEeuplar« en total, dis-
tribuïts segueix:
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D'aquesu col·lecció de DOTZE TEMES DE CIRCsen'ha
fet una t irada de 75 cxcmpUn en paper Guarro de fabrica-
ció especial, i per autors, i nut il it-
zant les i de la

Exemplar Únic, numerat I, que conté el dibuix onginal
del gravat, totes les proves d'estat, una prova de la planxa
inutilitzada, l'autògraf del comentari i el coure. Propietat
de k B ibliot eca dels Museus de Barceló na.

10 exemplars, numerats de D a XI, que contenen alguna
provi d'estat i uní prova de k planxa inutilitzada.

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

A a la H, no venals» destinats als col·laboradors.
Els gravats són en el taller de Jaume Pla,

que dirige» també l'edició, i k tipografia està realitzada
en els obradors de k Societat Aliança d'Arts Gràfiques
(S.A.D.A.G.), í 2)

G. 3.3

Els exemplars estan signats per MANUEL DE PEDROLO.a tin-
ta, en acabar «1 pròleg:

Totes les estampes «stun slgnmde« p«r llurs autors» a
llapis, m I1«.i.d. I els textos també estan signats
pels escriptors» però tint«. Les flimes es mostren
al punt VII de cad« gravat» «n pri»«r lloc la del grava-
dor i després la ûel literat.



G.3.4

La tipografia fou realitzada al« obradors de la S.A.
D.A.6. 11 pròleg i el« textos dels Gravat« 2,3,4,6,7,
i 8 estan compostos amb l'A.W.r. d« cos 14. Els que co-
menten «1« Gravat* 1 1 S ho fan amb la mateixa lletra
però d* cos 16« La resta s'imprimi ren «n offset amb la
lletra G.r. d« ço« 14 així carn la Ju«tiflcacl6 del ti-
ratge, la portada general 1 la taula.

G.3.5

Les vinyetes del pròleg xilografies sobre boix i
n'hi ha un total de set qye «edeixen 20 x 172 (tenen la
mateixa matplada del text). Les planxes dels gravats
signatura són de coure i n'hi ha un total de dotze. Sis
d'elles (1,4,5,6,7 i 8) e« troben al taller *t
COSCOLLA, «1 qual col·laborà JAUME PLA en la seva es-
tampado. Aquestes planxes porten yn« gravada en
una part del metall a senyal de cancel·lació. Les
planxes corresponents als Gravats 1 i 5, 1« tenen a l'a.
s.d.. Les dels Gravats 4 i B, m. l'a.s.e., la del Gravat
6 a l'a.i.d. i la del Gravat 7 m l'a.i.e.

G.3.6

És la darrera col·lecció de la sèrie de cinc protagonit-
zada pel núnero dotze: ELS GRAVADORS DE LA VIHA.

Totes les estampes tenen el format vertical.

A tota els gravats» llevat al n.S, de FÜAJICISC TODO, hl



ha figures humanes.

totee 1** estampes están titulad*«.

Sis dels comentaris vénen encapçalats per un títol i ai«
són poemes.

FlfXA ESPECÍFICA

E.I

EXEMPLAR 30 de l'edició de 64 ñutierais de 12 m 75.

E.2

Vegi 's el punt G.3.l

E.3

Pertany a la Biblioteca eie Catalunya.

E.4

L'exe»plar fou adquirit per eo«pra * JAW! PLA l'any
1984.



1.5

I.S.C: 347 m 2SS
E.S.F: 340 x 250

1.6

4 plecs (portad*. Justificació, portadella i pròleg) *
12 plecs amb signatura (gravats i comentaris) 4 2 plecs

(taula).

E.?

1 vinyetes xilogràfiques al pròleg, estampades en siena,

i dotze gravats de tècniques diferents, glossats per

sengles textos.

E.8

Paper de fil Guarro de fabricació especial, barbes

i les filigranes i.V. i G. alternes.

E.i

Les cobertes de l'exemplar són de paper de guarda de

tons verdosos i el Ilo« de color beix on, en taronja,

hi diu: / VERA / DE CIRC / (3).
Amb llapis hi ha escrit "Fol OÍ6 Dotze / 30", indicant

la signatura del llibre catalogat per la B.C. i el núme-

ro de 1 ' exenp 1 ar.

Tot el llibre està col·locat dins d'un estoig de cartró
folrat en verd i obert d'un costat i que aaida 35S

x 2SO.

est



El« fulls vénen «n form« de plecs i disposats «n r
Alguns d'ells estan malmesos pels fong«.

Al dors âm la portadella hi ha el registi*« de la B.C.:
R. SI4. SSO.

A la contraeoberta posterior hi ha un paper enganxat amb
la referència del r*gi»tre i la signatura del llibre.

Tots els gravats dels dotze plecs signatura porten
la nuneraeié »«ao/fS*1» a llapis, a l'a.I.e. Vuit d'ells
la tenen escrita usn llapis diferent al de la signa-
tura, la qual cosa significa que foren numerats un cop

signats.

El dia 30 de aarç del 1§84, 1« Biblioteca de Catalunya
posseïa el pròleg i els vuit primers números de 1» col-
leccio. Els següents s'acabaren de coitpletar «1 dl« 8

de febrer de l'any segtient (1985).

El segell de la B.C. està Imprès a la portada general
l a totes les estaupes.

ANALISI DE LES

El pròleg 4e 01 é» un relat
d'un dia de circ. Des que obren la taquilla fins que
s'acaba la funció.
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tu «11 explica l'ambient que «• respira l «i«
números que actuen, 4*« de la funambula a la "troupe",
passant pel domador de tigres, 4e Iléon* 1 d'óssos o
l'actuació delà elefants i 1* mùsica fin«!.

Les wlny»t*» xilogràfiques van il·lustrant a-
text fent r«f*rênei«» als «liment« que narra l'es-

criptor*

l

III: » 1'esquerra del 1 e» vey ti d'un pa-
llasso» la paraula "CUC", el d'una zebra i

tres cares que somriuen, à 1» dreta» tendes
i "roulotte** d* circ»

2

III: a l'esquerra del 2 hi ha tres braços d'uní-
i tendes de à la dreta» un tigre

i un grup de persones.

3

III: a 1 "esquerra del 3 et veu l'envelat del circ
per dintre, urna «seal» d« trapezi cord» i

noia asseguda. A 1« dreta, trapezista i

656



quatre músics.

V'M;̂

4

III: à l'esquerra del 4» "troupe" d*

l un cavall, à 1« dretat un

pistola i un ós» un violinista i cinc ballarines,

5

III: a l'esquerra del 5 hi h» un tigre de

ei 1 un lleó. a Ì»

d* quatre elefants.

€

III: » l'esqyerr» del S ea



é9 Í un grup de sis à la dreta,

tres '•roulottes*', tres i un que ««re-
tir« una cortina.

7

III: a l'esquerra 7 til ha un d'uria

enfilat» «n i la p«-

"Ciac**, A i« dreta, cartells «ab figures

circ «1 damunt.

l

I: J.COLON muto comentari em W»

II: i clown.

Ili: en un prl»*r pi« tenia un pallasso I»acor-

dió, assegut a l'esquerr«« i noia un mallot

recolzada en un aro, A l'angle superior e*qu*rr«

de la inatge, darrer» d»unes cortine», hi h»
noia vestid« d* ballarina acrobàei«»
«l'un cavall i un noi la dirigeix.



!s certi». I« III«*, els I l**
t

i de



IV; manera negra amb ruleta (4).
V: pi: ISO x IS3 , p«: 250 M, ISO.
VI: cour« acerat.

Vii: Vi*. J. C*l*%**. I « * ' l . allapl».

IK; la planxa que *ns està gravada ruleta,
de manera molt regular i uni f orne la qual cesa re-
quereix i«* Î an paciència i habilitat en
l'eina per «tel ««tall. Un està tot» ne-
gra, el brunyidor s'eliminen les textures pro-
duïdes la ruleta I s 'aconsegueix «Is diferents
tons de grisos fina arribar blancs. Fou pr*cl-

JAUME PLA 11 ensenyà tècnic*
dominaria bé i la caracteritzaria en el
quefer de gravador«. La planx* està per
garantir la fidelitat de en 1» tirada. El
full de paper, però, està ple de fongs.
En preguntar a MARIA JOSEFA «i ell« qui
escollí el d'aquest gravat ena digué:

Escollí vo}ti «atti* ti tema del grava*, o fou «na id«* citi Sr,
W» IM« Ai» «A «*%»»A*íAd» «i«, lo» t*t***f DU.¿e>.,.IU«, ci***, V*IÌ«;hav

»i>jff

Pel que fa al tent, fou «1 «atei« PLA qui
proposà JOSEP 1* ESPINAS, io varen tenir contactes
directe», pero ESPINAS va veure «1 gravat «ban»,
l arran d'almo va eacrlure una petita 1 tore« nmrra-
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cié on f» plena referència « aliè que es veu «n «1
gravat tot posant als seus protagonistes.
Deixant de baute l'Exemplar de Col·laborador que re-

bé com obsequi, l'artista posseeix «1 n.53 de tot«
1« col·lecció, t també de ELS DE L'ANY i

NATURES HOWES perquè s »hi va subscriure en veure
l'alta qualitat 1 nivell de Le» Edicions.

GRAVAT 2

I: JOSEP amb cowentari de
II: Troupe .
Ill: veure equilibristes drets • un de

l'altre, i noia mallot sosté esfera
els braços enlaire i està asseguda de perfil

dalt d'un cavall.

IV: aiguafort.
V: ps: 264 x 190.

VII: J

IX: de nou junts els "animal iers", JOSEP
i El gravat «ostra el quefer

aiguafortista de GEâNYER- un treball de talles cur-
tes i paral·leles» contratalles també paralleles
per crear les zones fosques i deixant blanques
les parts voluainoses en senyal d'incidència
de la llu« en aquell lloc. Les foraes i els perfils
estan resseguí ts per una línia contínua i regular.
PEiE QUART escrigué un lliure» que al·ludeix
al gravat» eoaparant el circ un joc i yn tre-
ball alhora.

iff



urî e', fit
r*î4* ¿« p

p««, eifà

rsmn«, sk pwa
lj^ -t*f al««» alhora t bm

enllà t dt l eírcoï t'setivellc:
r , ígut libri *i*t* ¿* da«* ftixugitttt».

3 d«



Comença així:

Ancaona, atleta,
fmimíml, palla«*«
-t «I« Alt fe»"
otò cavali de »aM
i got captant, r*formate i
l'noeta i «a Í loda f annui
-AM*« hlanca
t «beul« <f« x£qu*l contráctil,
*»ftl d» ¿oguixet dt

Hop/ i ti» voilà f

GRAVAT 3

I: amb d*

II: Equilibrista.

III: en primer terse hi ha un cèrcol a

la mà. El» espectadors l« l « la pista hi ha

un pallasso, un -que podria s«r el p re sen tacto r-

i un altre altleta.

IV: punta seca.

V: ps: 23S x 178.

VII:

IX: la punta seca és característic« d«l autor.
talles 1 contratailes fortes creen

grans I espesses rebave» al entorn. El traç és
insistent 1 vigores» «oita vibració. Cal esmen-
tar que la reprodúcele •• va t»pri«ir «n el ca-
tàleg 98 G. i. V. està invertiíl» r««p*ct« a l 'origi-
nal tal ço« e« pot veur« m 1» fotocòpia qy* fou
extreta di rec tasten t d*l gravat d* i qu« h««
adjuntat a la pàgina antericr



.îel ¡raw«t 3 de
i ; -Ä. l* l del 96G.S.V.
.*f-*Ttid« a 1%-Tigi



Il poema que fiu TOMÀS êa un quarttt on ri-
men «la versos imparells per un eostat 1 els pa-

rells p«r l'altr«. Porta p*r títol La

GRAVAT 4

li ALBERT PLAZA arto comentari de
II: Trape» t s te« i clonn.

III: a i* dret» de l'estaapa es v«u 1» «eltat de la cara
d'un clown 1, m. 1«esquerra, trapezistes. Una,

per avall, el trapezi on està
l'altra trapezista.

IV: aiguafort.
¥: pi: 241 x 173 , ps: 240 * 172.

VII:

VIU: (6)

TX: aquest fou l'únic gravat que féu PLAZA per
a LA VERA. Era d« gravat m l'Escola
d'arts i Oficis de Barcelona i PLA li
participar en L*s Edicions. Juntament ruA NAR-

i MARIA va gravar <^-cze planxes
de taurí per l'editorial liais de Carai t. Els

eren aiguaforts, trevallava

la sanerà negra aaib ruleta, PLA
no arribà a realitzar-ne cap. sortir al-

eace«plar§ «untar-s« el llibre.
Aqy«st aiguafort aela Dl CUC nostra
un gran contrast entr« la part dreta i l'esquerra,
ona vertical divideix l'estaupa en part». La
dreta» la factura profunda i tupid* d« la cara
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del clown 1 l'esquerra una cremada suau que
perf i la It» trapezistes. £1 t e x t , u n poema lliure
de JÖ4M CORTÈS, fa plena referènti* »1 gr»v«t:

La crua llum de l'alta bateria
prestigia l'estàtica figura
que es retalla en l'altura

i emboirada del xapitó. Incendia
en turqueses i fulgurants
Ics robes i les malles arrapades
a les formes esveltes, afuades,
magres i nerviüdes,

músculs que, tibants
de força i energia contingudes,
en el mo,nen t precís
subratllat pel redoble del timbal»
llençaran per al triple salt mortal
el TS de l'ícir que haurà de traçar el ris
i es jugarà la vida
en un ingràvid vol vertiginós.
1 serà tan exacte i rigorós
l'impuls de l'embranzida
que no ens n'adonarem que en an instant
de neguit expectant,
encara mig per l'esglai
dels giravolts de l'home per l'espai
sense empara ni crue del coliseu»
el veurem saludar,
gallard » sonriert alçant ta mà»
la barra del trapezi sota el peu.
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GMVAT 5

I: FRANCESC ""ODO amb coaentari de FRANCESC VALLVERDÚ.

II: Cor<l> tibant.

III: de «aner« »oït geomètrica, es disposen per tota la

planx« diferents motius de circ. un» "roulotte" on

viuen el« artistes» una bicicleta, trapezis, focus,

escales i l'envelat.

IV: aiguafort.

V: pi: 233 x 191 , ps: 232 x 178.

VII:

IX: aquest gravat deirostra molt domini compositlu

que no el primer que va fer el qual guanyà

el VERA 1952. De fet hi ha una diferèn-

cia d'uns quants anys í això es nota. L'aiguafort

*••* vàries cremades d'àcid, però la gran de

matisos s'aconsegueix la sèrie de talles

í contratalles que se sobreposen en cada nova men-

jada. Normalment tres les direccions usa:la

vertical, l'horitzontal i la diagonal.

Eli mateix va escollir VALLVERDÚ perquè

glossés el gravat però aquest no recorda haver

participat en tal "aventura" (8). Davant la seva

falla memorística se li va enviar una fotocòpia del

text 1 de l'estampa, aleshores va retornar el

qüestionari les respostes. Personalment, FRAN-

CESC VALLVERDÚ no va tenir »al contactes amb JAUME

PLA. Fou el mateix TODÓ qui el va proposar 1 qui

11 va fer l'encàrrec d «Ilustrar el seu gravat.

Després de veure una prov» del tema de circ Corda



t ibant, v* «icrlur« un pot«« de cpinz« verso» titu-
lat Dominant Im natura:

LA NATURA

,.,! també hi ha la gent que treballa en el circ:
el tenaç domador que amanseix unes feres,
el dels jocs malabars» el ximpanzé amb ulleres,
el pallasso babau i l'august, els faquirs
els qui fent mortals deturen els respirs
i esglaien els esguards« els de la bicicleta
sobre corda tibant, els cavalls» el burleta
prestidigitador, els elefante» la troupe
de nans enjogassats en tumultúes grup
Allau multicolor que s abeura en el màgic
-sovint empinzellat amb grocs de destí tràgic-,
el circ és com un món en petit i real
amb la joia per nord perquè l'infant s'ho val,
un doll d'enginy humà dominant la natura,
i l'amor i el dolor flotant per on s'atura.

De tota »an«r«, 1» relacié entre i
fou un xic estrany« (o potser

és degut a l'oblit del segon) d»v»nt 1« pre-
gunta de si v« tenir contact«» directes el gra-
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vado r que Il·lustrà, ens va respondre que no sabla
«i «1 gravador era el mateix TODO i això fa pensar
que fou una col·laboració una nica superficial o de
poc interès per part de l'escriptor. Tant és així
que diu que ne posseeix cap exemplar de l'edició o
que potser se 11 ha extraviat.

6

I: PLA amb comentari de ESPRIO,

II : Saltimbanquis.
I I I : cinc saltitsbanquls vestits Iguals, panta-

lons a ratlles i un barret de cucuru l l , fan equili-
bris en diferents positures i aguanten un cèrcol
cadascun d 'e l ls ,

IV: aiguafort.
V: pi : 240 x 180 (9 ) , ps: 240 x 178.

V I I :

IX: aquest és l 'únic gravat que PLA féu
per a LES DE LA VERA. Els inicis

a gravador els realitzà a Llot ja (de la Plaça
Palau) auto MICIANO 1 entrà en contacte anb
PLA a Les Arts del Llibre d 'on» saben, n'era

professor:

1- Coneixia Jaume Pla aban« de col·laborar amb La Ros» vera? Co« i quan
es van conèixer?

«uaa be« ralf matricular a lea "Art« del Llibre" •! Sr, Jana» Dla «atava A» baixa
per MUlti«, «n «1 mm lloa Í h*bl» la Sr». M* Jo»«f» Colo« Jwni »ab ml 3r. Olle-
Fin« 11 1 d'eataapaáer »1 Sr. 2*vmm Coccoli»- Tot »ixo «r» •!• »ny» I96I-I962 .



2- O« quin« Mfl*f« 11 v» ««r propoaat gravar p«r Its tdicion»?
II &r. ¿«MM fi* tom oowixi* mm « proft»iontl tel disMny grafio 1
Tal« continuar durant | any» * l»»HárU Éal Jllbr«" T« vam* ela M
1 ra Mr a Uafaore« qua an T» far \*enoarr*o.

Gairebé eesntlx totes It« tècniques ealeogràftques
i també la litografia» però ell »«teilt confessa que
amb la que s'hi troba «és a gust i identificat
és 1'aiguafort, -tècnic« d'aquest gravat-, í

les resines. Malgrat que la seva col·laboració
a LA ROSA VIRA es liait« « causata col·lecció dels
temes de circ, PLA NARBÖNA ha continuat gravant
fins als nostres dies.
Aquest aiguafort titulat Saltimbanquis té mo l t tre-
ball de trames, contrastos de grisos aconse-
guits cremades profundes de l ' à c id i per les
contratalles en dues 1 tres direccions. L 'au tor en

té una prov« d'estat 1 una d'artista a de l 'ex-
emplar de col·laborador que 11 corresponia.
JAUME PLA va escollir SALVADOR per glossar
aquest gravat, un gravat de temàtica »oït constant
en l 'obra del PLA d'aquella època. Art is ta
i escriptor J« es coneixien de bell antuvi i SALVA-
DOR ESPRIÜ manifestà que de bon grat dedicaria unes
quantes ratlles a aquells cinc saltimbanquis. I ho
féu un de quatre estrofes rimen:

l»: 1-2 (dos versos)
2«,3*i 4i; 1-3-5(2-4-617-8 (vuit versos)

Porta per títol Perquè miris, deapré» aquests sal-

timbanquis:

074



Ho xisclis miët *l p 1er, mo 9t tanquis:
veurem piagata él» saltimbanquis.

f taf» ulte,
(¡ut flair«» de pi««»

grat át natgtt, »il ««¿ull«
dt i t 'obren él rctclta*
d'una ooi>?t«0a d* t u 11«:

»io m" pi«,
Pepe quittudt moix0*it no

ja d'ettranquit «t alt

Il:

ili

IV:

V:

VII:

awtb comentari de (10).

Pal lassos.

pallassos, l'august i cl clown, la mà da-

munt l'espatlla de l'altre. El clown porta un bar-

ret de cucurull 1 l'August un jtrsei ratllat i els

pantalons apedaçats.

ai guafort .

pi: 245 x 180 » ps : 245 x 177.

hi ha tres creuades de mordent, però sembla ser

la planxa es va malmetre «n acerar-la 1 això fa qu«

per tot el ««tall e» vegin une» ratlles transver-

sals. El text d« és l'únic que es-

criví per a mqy«st«s edicions 1 és un lliure

qu« porta per títol Això era., un houe...



8

I: BRU amb comentari de

II : Acrobates.

III: dos acròbates, un i noia,la dreta

t ei noi per avall.Amodós s'aguanten les

i el cap.

IV: burí.

V: pi:247 x 180 » ps: 247 x 17?.

6ft
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VII:

IX: és un buri d'un* gran nitide«« i simpl icitat\ de
trac, però d'una gran torca, alhora. L 'art lata h« Ju-
gat la presalo de l'tina sobre «1 metall per
variar el to d« la línia. Aquest» é» l'única ve-
gada que JOAN FUSfER il·lustrà un gravat de L«s Col-
leccións, però» tal ço« h*« pogut veure al capítol
dels llibres de LA ROSA VERA, no és l'única ve-
gada que hi col·laborà. El text parla del del
circ i al·ludeix plena»ent »1 gravat
L'hem col·locat con encapçalaaent d'aquesta col·lec-
ció perquè creien que reflecteix i dóna visió
molt encertada de la vida del circ,

GRAVAT 9

I:
II:
III

IV:
V:

VII:

JOSEP AMAf amb conentarl de
Circ.
al fons de i'estanp« hi ha l'envelat del circ i da-
vant les "roulottes" on viuen els actora. Hi ha tot
-.»e gent al defora i un pintor intenta captar aquest
moment .
aiguafort i sofre, en bistre.
ps: 228 K 168.
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IX: l'aiguafort té gairebé la mateixa intensitat arreu,
llevat quan M ha contratalles que aleshores s'in-
tensi fica. El «ofr« 11 4ón* una qualitat aquareHa-

da força habitual «n «Is ««u« gravats 1 sobretot
«n les litografi«». JAIME PLA li va proposar fer
un gravat per la col·lecció dels temes de circ per-
què sabia que la temàtica 11 era habitual 1 conegu-
da. El «ateix artista va escollir l'escriptor per
il·lustrar el seu treball 1 JAUME PLA li ho va re-
transmetre a FRANCESC FONfBONA.
Aquesta fou 1»única vegada que FEANCESC
escrigué un text per a LA IOSA VERA, un text mco«-
panyat d'un gravat s'entén, ja que també ha fet al-
tres escrits referents a Aquestes Edicions, entre
ells l'apartat titulat "Els gravadors de La ¥em"
del catàleg 98 G.R.V.

FRANCESC FONTBONA coneixia JOSEP AMAT personalment
però sense tenir-hi una gra»~ «mistat:

Anb motiu d'atjuetta "ool·laboraeié" a distansia
gns verm truca? arm Q Atte p*r telèfon
i re« mat. Anteriorment ell kavia tingut l'ama-
bilitat d'etmmtoF MW llibre at disevrt
d'ingré» a la Keial Catalano d* I* 11*»
AFt@ d« /ordi, (14)

Arran d'aquesta col·laboració 1 després d'haver vist

una prova del gravat» va eseriur* un text on expli-

ca les sensacions subjectives de l'autor dins la

"roulotte".

Davant la proposta d'escriure un text, ens co«enta-

va FRANCESC FONflQHA, P» vaig plantejar «fu*»« tserit ma

oom un treball emtdit dele que fiig habitualment, tine scm

un text purament literari: un conte brtivfatim que surt direc-
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tament et "i'argwwt* possible iti d'
En relació •! contact« JAIME PLA i de ci Ja «l
coneixia o no abans de col·laborar LA ROÍA VEÍA,
FRANCESC FONTBONA en« ho explicava aquestes pa*
raules:

S'C» ja f i ööw*«rt<3, ¥s »er jo Ja «m
rf* la

A Cbtalttnya; p«*é «I mot tu «o
«I recordo. En tot sas la Pêtaeié cnt«**
«I reeponnoble d'una. d« franata
d'una biblioteca i un -i editer-
ei« la talla d'en PLA és
inevitable, (v,nota Ì4Ì

L'estanpa de JOSEP AMAf porta un fu l l de paper f i
al davant a nesura d« protecció.

10

I: SOLER-JOVÊ amb comentari de MARÍA AURELIA CAP-

MANY.
II: Charité Rivel.
Ill: un pallasso a l'esquerra de la làmina, una cadira»

una guitarra recolzada a la paret i una altra a
terra i tres acordions. El pallasso é« en Charlie

Uvei.
IV: punta seca en bistre.
V: ps: 270 x 188.

VII:



\
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II: contrasta «1 traç gruixut <te 1« silueta del pallas*
so enfront d« la resta dels objectes, em línia més
trèmula i amb contratalles. El tema d« Charlie Ri-
val és ja un elàule p«r JQAM SOLIi-JOVÉ. on tema
que encara avui «n dia tracta en els seus dibuixos.
MARIA AtílÈLIA GAPHAWY, autora del text qye glossa
aquest gravat, no v» e«eollir l'artista plàstic si-
nó qye ja 11 va venir proposat. El seu contacte
SOLER-JOVÉ fou tan »ois a través del gravat, d'un»
prova que se 11 entrega» però personalment. Li
va posar per titol L'udol de Charlie R i vel i acaba

aquestes paraules:

L'triol as Ckaflif Rimi
t posseïa, o, més, gubtil temi® ptrqui, alçant gì sap,
tancant fis ull« t la fcoea» atarrfs-
ain urna lo, no«tra facultat d'tnll&gsar i en»

a ensttfûf-^toê la »»«tra t la
ppêpia pfoieeta ptr tot un «p* ««tá ««1 fet i qu* t mim
l 'ob l igssiâ d 'adobar.

Aquest gravat taube porta un paper fi »1 davant.

GRAVKÎ 11

I: PLA nab cowentarl de

II : Espectadors.
Ill: dues nenes 1 dos nens» agafat« en un prl»er pla,

«Iren estorats l'espectacle que nosaltres no veié«,

però que intuïu per la »èva expectació.

IV: bur£ en bistre.

V: ps: 270 x 205.



VII:

II: è* un tari molt propi d« PLA, àrab poques cen-
tratali es, transparent t on Juga amb la proni«!tat
1 intensitat de i»«in* per fer el» ton» intermedis.
JAUNE fou i» priner« i l'ultima ¥«§«4» que
col·laborà 1Mb un escrit a LA i ho féu amb
un text titulat Màgia qy« al·ludeix a l'espectacle
del circ i coner*t»**nt als tot
referint-se al burí d* l'artista:

MÀGIA

Hin eibaurut ris «Is i t'han qued« «pun, optcuatr La mà-
gi» i*Ju cuite ptr to p*r«i oc fan, ha gravo!« en ek tripesis
i da v »i jut «na piuja fm*. barrejada »mb b del» foni, *mb
lotndírKu át h band», »mb f olor caknu de l'ama Rtöo-
bien A tamborv reclama ulenci la v«u ari m«tr« oc cerimonie»
t es cofiftkn A fes o» ̂  H gent , a ri bun ari |ra»aòor A
Kafué» dibuuat a la pìanju òe m«all. I el» ull» cieb infanu per-
ceben . corpora, h remor (roga de le ccrnetev f etfarip tei ari
corrmi, ei «ojtiK(«et| riwlYi d« le» fla<«« i <l reírte marró deli tim-
bali qu« a ironxen tuaumem M te xana, t 'entonolhfuen ris mà>
ttli com un vent ijol at pnmawra i anuncien ri gnt ai l'aitata que
ili dibuuta, eunena una corba, moca una ombra, difumina h «db

Uvernen, rxiien llàfrtmci ab racura diu ui U i It row t
canrooa tnânuble Caidri «n drai·I! et una crt»iora
» U *KU fropelluda d'un rettamle de paper I cak'ran nc*e» mh

efa colon i k mapa. Alcthom, dof m« ita. te »eu anunciarà te tota
volátil ari trapes, l'tnigme »abtil et i '»u|u»t. te dèspota nalla èri
ciowt» o U inconxiènca tranquil la de la fera reaynrfta. Ifaaà·
pa, altre cop, t'enfila<i per l« paret» de lona, pravoharà en ei* u>
pezu i cauri com una plun fina, bar«»ada amb te èat focut,
»mb l'ejtndèncu dt la banda, amb l'olor calenu de l'arti
d*U ull» e»batana« que ei tei ha pvvm damunt te plaiuta.

^ •; A



Gravat 12



Hl te un full 4» paper fi per m protegir el gravat.

gHAVAT 12

I: Mb eojuentmrl de CALDERS.
II: Cabriola.
Ill: tres trapezistes. L*un està dret del trapezi

»entre els altres fan cabriola saltant al

buit.

IV: aiguafort en sèpia.

V: ps; 260 x 177.

VII: '•

VIII:(16)

IX: és un aiguafort de irregulars» algun

toc de brunyidor i línies discontinues perquè el

mordent era fort i per tant ràpid, la

qual ha provocat <jye la crestada no fos tan re-

gular. El grafts»« és força lliure, fent talles i

contratalles en vàries direccions. Hi ha algunes

calves degudes a les entalles juntes.

va escollir per illustrar

segon gravat per a LA ROSA VERA. es

coneixien perquè eren condelxebles a Llotja. Tin-

gueren doncs un contacte personal i la seva conei-

xença es fa palesa en el text de (l'únic

seu de LA ROSA VIRA) per la referència fa al

gravat 1 concretament a la persona de



< • • • • ) Ignasi Mundo «
un pintor sensible, intel·ligent, que no s'empara en li moda per a esquitllar
l'ofìci. Et pren a cor ple l'art que practica i no li és aliena cap cosa que
l'hi obri els ulls i l'esperit. Per h de reconèixer que la
seva obra uní de permanència. En enfrontar-se
amb el gran tenu del circ, en —con Ramón Gómez de la Serna—
també s'enfila fins al dels trapezistes. No els contempla des de la
pitta, com un espectador qualsevol, que eleva la mirada fins a
col·locar-» al seu costat. Les prodigioses csbno'es aèries dels trape-
zistes, tot presentant uns escorços una quasi nuditat, havien tk fas-
cinar d'una manera poderosa a Mundo, en el moment de lliurar-
se a la desafiadora aventura del gravat.

Aquest text , però» en opinió del gravador és **-

piét un kwt&fiêts}.

confessa 1 reconeix que gra-

vats C i ? ) , ** »és aviat sie d i ocre á", no ha a gra-

var ni n 'h» tret de nestratge; essencial-

ment ell es considera pintor í pintor a l ' o l i .

L'estaapm port* un full de paper fi

al clavant.



TWtS M CIRC
worts

(1) à l'apart«t "L«« Col·leccions de Gravat» ó» La ROM V«ra"
capítol muts fot A jf CURRÍCULUM VITAB M JAU« HA <J«i iii-
br« 12 gravats i un autoretrat da Jaua« PI« 'Henap-afia« d«
La Rosa Vtra) hi consta erròniament la data é» 1957. í «1
Ilo* é» l'exemplar 4* 1« B.C. que «studiar** «'hi llegeix
l'any 1958. SI ftt que porti du«» date«. 1959-19Ô4, vol
dir que 1« col·lecció a'encetà «l ItSS i finí ei 1984. Eli
vuit primers gravats es lliuraren regularment, perd no sari*
fins al 1984 quan es completaria 1« col·lecció aïri} «Is quatre
darrers números. U aort de VÍCTOR H« O*IKBER7 féu que la
col·lecció s'estronqués perd, en motiu de l'exposició "El
m gravadors d« IM Ros« Vera" l'any «1 Palau d« la Vir-
reina d* Barcelona i per 1« pressió d'alguns interessats en
tenir l'exemplar complet -entre «ils URIACH-, JAUME f La
decidí acabar l'obra aprofitant les portad«« dels plecs 90*
Ja havia estampat per 1« col·lecció i que tenia en excedent.
Les portades d'aquests quatre darrers plecs tea«« «1 no« d«
la col·lecció, l'emblema é« La Vera i la signatura fets
amb tipografia perquè eren d* la primera remesa. II mm del
gravador, el títol de l'obra, 1« tècnic« i «1 m» et l'es-
criptor foren tirats «n offset amb la lletra Garamond que
és im més semblant a 1'Antiga Vtiss.

(2) Cootrirtinent al que diu 1« justificació del tirata«, la Bi-
blioteca dels Museus de Barcelona -que pertany al M.A.N.-
r» posseeix I 1 EXEMPLAR sine <p» ti l'asa-aplar 67/75,
en tot igual al de 1« i.C. que analitzarem ais endavant, i
els vuit primers gravats de I'awMplar 18/75.
Tal co« he« explicat a 1« nota 1. aquesta col·lecció es para-
litzi Mb el lliurament del vuitè plec de BRU i no fou
fins al 1964 quan es completaren les darreres quatre estampes.
L'my 1%S, en motiu de l'exposició de LA VERA al Palau
de la Virreina , JAIME PLA confecciona l'exemplar 67 i uns
quants més per a vendre (fio més d« quinze). II H.A.M. adquirí
aquest exemplar §7 Ja <p« ne estawa al conrant qua «1» vuit
primers números de l'exemplar 18 fosain propietat seva. En
f«r aquesta tesi i revisant pose11es va aparèixer entremig
d'altres llibres.
L'EXEMPLAR es lliurava al final et tot, quan s'havien
tirat totes les proves i s'havien inutilitzat les planxes,
perd degut als entrebancs abana* esmentats la seva elaboració
no va ser possible 1 per «ixo no forma part del fons ¿el
N.A.N. tot i que així consti a la justificació oal tiratge.
Quan ea va encetar la col·lecció, la idea devia ser la d'ad-
quirir aquest EXEMPLAR com s'havia fet amb IM quatre
col·lecciona restants i tal com M palesa * la justificació.
Les circumstàncies, però, to «as impedir.
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Sí M tots «1» cour*« d'aqvestea «latr« col·lecciona m traban
al« Ullem d« JAU« COSCOLUU «tel« DOTZ1 TUBS « Cim Mint«
n'hi he« trobat ml» d'alls (vegi** punt G.3.5).

(3) Vegi's nota 1.

(4) A la portada a*l plec 1 no hi diu qua la »añera negra sigui
Mb ruleta però tal eoa tom vist en «1 seu »owent, en «1 gra-
vat que la «a te i xa artista va far par la col lece ió US MESOS
m L'ANY» aquesta tècnica era una d* lea seves especialitats.
En lloc dal "bercesu" M« JOSEFA COLO« ewprsvs La ruleta par
fer el» negres i anb l'*jut del brunyiòor anava creant «la
grisos.

í S) La numeraci6 de la prova està fata awo diferent llapis que
la signatura» la qual cos« »oi dir qua *» t$® **» altra par-

i en un altra moment.

Í6) Vegi's nota 5.

(7) Vegi's nota 5.

18) Adjunt«« a«pf la carta «p« ena w «wiar
justificant el parqué no ha rwpMt abans i diast qu» no ra-
cor<ia la seva col·laboració 9 LA (vegi's pg. seguen t)

(9) El ccure éevia ear francès paru«! IM nidM coinciê«i*«a anb
les planxes importades da la casa "Charbonne1".

(10) Al plec del gravat 7 hi consta «1 cognom amöV.pari l'astor
signa el poema i tsnbé el« mmm llibres co»

-?**
lli Vegi's nota 5. __. '

(12) Vegi's »ota 5.

{13} Vegi's nota 5.

(14) ieapoata entrata dal qthMtionari sjiis- «i m t̂ar a
relacionat anb la seva col·laboració a LA ROS i

{15) Vati's nota 5.

(16) Vegi's nota 5.

• - M.



DOTZE TEMES DE CIRC
NOTES

edicions 62 äa
30 em gener 4« 1986

Sr*. M. Merc* Casañeras
Facultat te lili*« Arts
Zona UniTersitària
¥m Golfa!]«, s/n.
O902J Barcelona

Bcnvolfttda senyora:

Li demano excuses per no haver respost ab*ns a la sera carta-circular
de 6 i« deseabre.

L'explicació dtl retard i» senti lla: e» pria ei la »era col·laboració
amb "La Rosa fera*, i per »és qu« »'hi esforci, M puc recordar «i què
va consistir. •« buscat entre els meus llibres, i no n'he trobat cap, 1
roda pel cat que, en efecte, l'a»ic Joan Olirer w ta demanar alcuna
cosa o bé em ra petar « relació «•% JauM Pla, però no em re a la »e-
•òria r«* més.

Si Toste e» pogu<fs aclarir « què wm consistir 1« «era col.Uboracié,
pot»«- en recordaré al«uns detalls. Però COB pot cavprcndr« « aquest«

ita é« perplexitat no »'és possible de contestar m ím mm enquesta.

Ben cordialment la saluda

fallrerdu
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EDICIONES DE LA ROSA VERA
r. * M «MW. i »/TO i — ; re j. Ditterò»

LOS ARTISTAS
GRABADORES

BARCELONA



Figuras j> palabras. —Piòìogo de Pedro Iain Entralgo. Viñeta de
Jaume Pla. Capitales Xilográficas de Antonio Gelabert.

1. DANŒL VAZQUEZ DÍAZ. — £« iW mimro, buril
j punto seo. Texto de Gerardo Diego.

2. BENJAMÍN PALÈNCIA — Castilla, aguafuerte y punto
seca. Texto de Luis Rosales.

3. CARLOS FERREIRA.—Cabeza dt mujer, punto seca. Texto
de Carmen Conde.

4. EDUARDO VICENTE. — /nterter, punto seca. Texto de
r Rafael Morales.

f. JOSÉ MOMPOU. — Tertulia de café, punto seca. Texto
de .José Luis Cano.

6. JOSÉ CABALLERO. —Mujet®, punto seca. Texto de Ra-
fael Montesinos.

7. PANCHO COSÍO. — IÄ «wat, punta seca, lija, azufre y
aguatinta. Texto de Dionisio Rídruejo.

S. RAFAEL PENA. — MÍA» ifc punta seca. Texto
de José Hierre».

9. RAFAEL BENET. — Ct/é èd Bid, punto seca. Texto de
Rafael Santos Torroella.

io. CRBTWO MALLO. —Maim c M]o> a h goma.
Texto de José M.» Valverde.

n. ÀNGEL FERRANT. — mmen eoo mieto.
Texto de Alejandro Busuioceanu.

n. PEDRO BlfflNÖ. — sea. Texto de
Dolores Catarineu.
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i|. BQtJAMfN MIOTELB. — «a pie, mine» negra.
Tocto de Alfonso Moreno.

14. CARLOS PASCUAL DE LARA. — Fin <fe jomada, agua-
fuerte. Texto de Aurelio Valls.

if. RAFAEL ZABALETA. — faimje, aguatinta a la goma.
Texto de Vicente Aleisandre.

16. JOSÉ GRANYER. — Cuadrilla, aguafuerte. Texto de
Ramón Pérez de Ayala.

17. ALVARO DELGADO. — Soledad, punta seca. Texto de
José M.» Caballero BonalcL

18. JAUME PLA. — del espejo, buril. Texto de Blas
de Otero.

19. MANUEL MAMPASO. — Cbapfíción» aguatinta. Texto de
Camilo José Cela.

20. JEAN LECOULTRE. — Dos mujeres, aguafuerte. Texto de
Carlos Bousoño.

21. AGUSTÍN REDONDELA. — en Iti pìaza, apa-
fuerte y barniz blando. Texto de Claudio Rodríguez.

22. PEDRO MOZOS. — Fardf en lo granja, barniz blando.
Texto de José Antonio Muñoz Rojas.

23. FRANCESC SERRA. — Desmido, barniz blando y ruleta.
Texto de Susana March.

24. FRANCISCO ARIAS. — ruleta. Texto de José
Garcia Nieto.
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LOS
E D I C I O N E S DI L A ROSA V E R A

DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
LUZ DEL

IVI l L ï fUNÏâ SI Cá

M

G E R A R D O DIEGO

apf'A/;.;vfí4

i

d« d« d« i«
LOS

• • A



G.3

G.3.l

1. Prospect« de llançament de 1» col·lecció» m tres tin-
tes (negre, vermell anglès 1 siena), àrab la l l ista
dels priiters sabscrtptors ( 1 ) .

2. Portmdella.

3. Portada a tintes (negre 1 siena), compaginada

un tipus de lletra i diferents cossos tal es

mostra a la fotocòpia del punt G.

4. Justificació del tiratge.

5. Pròleg a cura de Pedro Lain Entralgo vinyeta al

burí i óiguatinta de Pla i capitals xílogràfi-

ques d'Antoni Gelabert.

6. ¥ïnt-i-quatre plecs vint-i-quatre gravats d'ar-

tistes i tècniqt s diferents il·lustrats per vint-i-

quatre textos de diversos escriptors. Cada plec cons-

ta de:
8.1 Portada a dues tintes (negre 1 siena)*

compaginada un tipus de lletra l

diferents cossos tal com es mostra a

la fotocòpia de la pàgina anterior.

6.2 Un text * la contraportada.

6.3 Un gravat a la plana d'enfront.

7. índex.

8. Felicitacions de Nadal dels anys J 955 i 195o de JAUME

PLA.
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G.3.2

Edició d'un tot*! «le ilo exwtplars distribuïts

s«gutix;

Esta edición consta de no ejemplares, impresos en
papel de hilo Guarro de fabricación especial, todos
numerados y firmados por sus autores, grabador y escri-
tor. La parte tipográfica realizada por S. A.D. A.G.
(Sociedad Alianza de Artes Gráficas) j los grabados
estampados por J. Pla. Lat planchas son inutilizadas

después de la tirada y ésta se distribuye de k manera
siguiente :

EJEMPLAR ÚNICO, nomendb I» que contiene el dibujo original
del artista, todas las prueb*s de estado, una prueba de la plancha

inutilizada y el autógrafo del texto.

io ejemplares, numerados del II al XI, con una prueba de estado
y vina prueba de k plancha inutilizada,

Sf ejemplares, numerados del il al toe.

io ejemplares de colaborador, marcados de A a J, fuera de k ventat, ( 2 )

G.3.3

Tots els exemplars signats per LAÍN EN-

TRALGO» a tinta» en el pròleg;
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Els gravats porten la signatura autògrafa de llurs

autors, a llapis» a l'a.i.d. Els textos també, perd a

tinta.

G.3.4

La part tipogràfic* fou realitzada per la S.A.D.A.G.

la lletra A.W.c. d« cos 20 (pròleg) i els textos,
la P.r. de cos 18 llevat del que glossa el Gravat

7 que ho fa amb el cos 14.

G.3.5

Les planxes són de coure nenys les capitals del prò-
leg que de fusta 1 que n'hi ha un total de set.

De metalls n'hi coiapteiB vint-i-set: un que encapçala

el pròleg gravat al burí 1 a 1'aiguatinta, vint-i-

quatre treballats diferents tècniques 1 glossats

per llurs textos , una Nadala del 1955 gravada al bu-
rí i una del 1956 gravada al vernís tou. Tots els

gravats foren estampats per JAUME PLA amb la col·labo-

ració de JAUME COSCOLLÂ. un cop fet el tiratge, les

planxes es van inutilitzar.
Creiem que actualment es troben als tallers de JAUME

COSCOLLJ. però la quantitat de planxes que tenen auta-
gatzemades hi fet difícil la seva localització 1 de
moment no en tenim constància certa qu« hi siguin.
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G.3.i

Es «i prtiMir vol« de I* »èri« LOS

Totes les estampe« »on dt format vertical.

Tots els textos que glossen els vint-l-qu*tre gravat»
1 deu d'ella van encapçalats per un títol.

Tret de RAFAEL
ELLA, M» VALVERDE,

PLA, CELA, i

MARCH, la resta d'artistes 1 escriptors iniciaven i cloï-
en amb LOS ARTISTAS Im col·laboració a

LA VERA.

FITXA ESPECÍFICA

E.l

Exemplar de col·laborador A que correspon al prlwer d'un*
tirada de 10 ex«fiplmrs» marcats d'A a J, fora de la ven-

da.

E.2

(3)
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E.3 l E.4

Pertany a JAIME f Là co« * director d* LES EDICIONS DE LA

ROSA VIM.

E.5

E.5.C: 34i A 2S?

E.5.F: 341 m 248

E.6

2C t>g. s.n. * 24 pìecs (cotrtentaris 1 gravata} sig-

natura •*• 3 plecs (índex) + 69 pg. s.n.

E.7

HI trobeta 96 illustrations* l al pròleg (vinyeta al bu-

rí 1 aiguatintm d« JAUME FLA l'encapçala)» 24

corresponen als gravats de diferents artistes il·lustrats

per textos de diversos escriptors» 2 nadmìes de JAUME

PLA (1955 1 1956} gravades al buri i al vernís tou res-

pectivament 1 69 proves addicionals íuna d'elles és un

-Jibulx). A d'aquestes il·lustracions cal esmentar les

7 xilografies d'AMTONI que configuren les cap-

lletres del pròleg» estampades en gris.

E.8

Paper de fil Guarro de fabricació especial» barbes

i les filigranes R.V. 1 G. alternes en els pleca. Al»

fulls de les proves addicionals es fa constar la »arca

a l'aigua en «1 s«y moment, «i és qu* «n porten. El

paper d'aquestes proves és el mateix de l'edició si no
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es «llu «1 contrari.

E.9

Ela fulls «stan disposats «n rama l en forma «Se plecs,
llevat die l«« proves addicionals.

El conjunt «stà guardat en un estoig de cartré.

Totes les estampes que confonien «Is vint-1-quatre plec»
estan nunerades "Col AM (4), llapis» a l'a.I.e. La
resta de les proves es f* constar en cada cas.

ANÀLISI DE LES

VINYETA DEL

I: JAUME PLA.

III: una nià grava una planxa anb un buri. Al costat n'hi
ha un altre i a l'esquerra es veu una gran "C" que
foma la capital del »ot "Cuando" 1 que encapçala
el pròleg.

IV: burí i aigi*atinta a la goma.
V: tirat a la planxa perduda.

VII: I th> ,11., a.i.d, de la l.natge.J »k
IX: el pròleg està estructurat en vuit paràgrafs. El

primer d'ells l'encapçala 1« vinyeta de JAIM1 PLA i



un allá en ks del
|»r wz áir

a MU contenido de su Síáo É ms k letra
o eí el j literal o el concreto y

els altres port*n caplletra xilogràfica

A tall d«assaig, I1aytor

tra la dificultat empllcmr paraules

allò expressa un diöulE o el difícil is
plasmar un dìbylii tot «Ilo conté la paraul«:



La pataubm f la figura titntnt pi*iuatitMn«nttff tu
MttMto ppopie, § no ñau *»«s?i*ö?» por'genial
que sea, ât «n »«rial**
»i ocmtúpw, «í J« «n

lo fu* «1 s la
Marita «n »a (pròleg Í

LA ÌOSA ¥EÍA h* intentat aconseguir la priaera part

d'aquesta afirmació 1 si bé no ho ha fet del to t»

al fienys ha contribuït ft a to

San de la Crm f i simultáneo de la

ta y la fiffupa. fprèteg)

caplletres tenen el mateix format {2? x

2 1 } i agafen l 'a lçada de tres ratl les d 'escr ip tura :

o hay dibujo totalmente « «o
escrito — rekto o feoréf ic0 — « iw^

». £05 wits ¿e ]b»t Cris. Picasso
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I: DÍAZ arib comntari d*
II: Marla Lúa dal Minoro. (S)
III: don« d« perfil ela braços recollits 1»

falda 1 un mocador A! c «p.

IV: buri i punta sec«.

V: 270 x 196.

VII;



Il: «1 traç del buri é« segur, decidit 1 contundent,
creant entalles uniformes que perfilen tot« la fi-
gura. Les ombres, Iti poques ombres que hi ha, es-
tan fetes amb la punta. tal com podré« apreciar
en le, provee 4'estat d'aquest gravat, VÁZQUEZ DÍAZ
va fer una punta seca insegura i poc ortodoxa. Ill,
però, volia fer ima línia forta i decidida. Davant
là lupotincia d'aquell hoae, JAUME PLA no va poder
menys que ajydar-lo. Era Incapaç de dlr-li que ho
sentia «oït, que aquella prova no es podia accep-
tar i qu« valia »és deixar-ho córrer. L'edat avan-
çada de VAZQUEZ DÍAZ 1 la seva aferrissada voluntat
d'aconsegui r-ho van fer que JAUME PLA li donés on
cop de «à, millor dit, en aquest cas un cop de burí.
El comentari de GERARDO DIEGO es titula Cabeza de
mujer i forma un pocua d« quatre estrofes de quatre
versos cad^acuna on rimen les vocals dels versos

imparells :

CABEZA DE MUJER

Al pasar del misterio
de la vieil al dibujo,
al cerrarse en el rasgo
inmóvil j absoluto,

¿quién kallaiá el sentido
de esa boca de sangre,
de ese entrecejo áspero,
de esa mano que uñe

— maravillosamente —
el afinado brazo
— ese pulgar que vibra
h nota como un pájaro!

¿En qué pensaba ella,
cuál es vuestro secreto?
Daniel, Daniel, ayúdame
a descifrar tu mete.

fOi



Gravat 2 de PALÈNCIA.



Es pot veure coa en aquests darrers versos GERARDO
DIEGO al·ludeix d'ree t «en t, ro tan sols al gravat
sinó al gravador mateix.

GRAVAT 2

I: BENJAMÍN PALÈNCIA amb comentari de LUIS ROSALES.

II: Castilla.
Ill: a la part alta de l'estampa hi ha un poble í en

primer tenne, a 1'esquerra, una casa envoltada de
terres de conreu,

IV: aiguafort i punta seca.

V: 250 x 188.

V I I :

IX: les zones nés fosques del gravat estan aconseguides

l ' a ju t de la rebava que provoca la punta seca.
Quant a l 'aiguafort , presenta molta variació de gra-
fismes (»és llargs, curts» en diagonal...1, però
sempre sen rectes. Sovint es creuen les talles i
contratalles cremat riquesa de matisos. El
text de LUIS HOSALES és un sonet que porta per tí-
tol La historia de una sed i rima 1-412-3 els quar-

tets i 1-112-2)3-3, els tercets.
El poema meaba aquestes paraules:

la hittoria de una etd: la d*
lo. t it fra qitt ta de »«à la noett,

ipaorda la êtd dttpués dt murta.

fîO



3

I: «at* coMMStarl de
II: Cabeza d« mujer.

Ill: c«p d'i«» viat d* tres quarts.

IV: punta seca.
V: 249 * 1*78.

Loé
ta. « k*§
lot a te»
f «n §a» «à eoficia.

m te f rent* t en
A let fc »oraríem,»

ffí



Vil

IX.* Its facción» dt I« car« fetes d»un sol traç.
decidit 1 segur p«rè diferència «J* Intensi tat
segons 1* Major o ««nor presste de l'eina
del metall. Ala cabells, les talle» a'entreereyen
per «la ton» i vellutata. El co-
mentari d»aquest gravat el va fer
im format per sextets, on ritten les
vocals deia versos parells, 1 tercera estrofa

per verso« lliures. Les vocals que rl-
i-a. En el es descriuen les caracte-

rístiques dels trets ut la cara gravada per CAHLOS
F E R R E I R A . t a l es veyre al segon sextet que

transcrit al peu del gravat. Sembla
no record« haver col·laborat a LA

VERA li enviar el qüestionari, la
secretària, en seu, responia d'aquesta

manera:
Madrid, 13 à* Febrero à« 1.967

Sri. !•« M«rcl Casanor»*
Facultat de Belle» arto
universitat és Barcelona

Mny Sr«. Blat
Cono secretarla de D*. Camen Conde, y

contetto * ou amable carta.
su noribre,

D«. C&roen no 1* colaborado »BMI IB el tea» á« I*
Rosa Vera, por lo qut no fasi« aportarle ninguna in f o na» d in so-
bre dia« te«a f por consiguiente, el cuestionarlo que a compato,
no puede

fe nonbre de Dt. durm«, la saluda atentaa«ct«

(siFdû.



4

1 ï

II: Interior.
io comentari d«

III: noia està asseguda llit. Té

cadira dels 1 p«r l« finestra «a un
edifici d« pi»o».

IV: punt» seca.
V: 241 x 179.

La La.
m2>il,

*fi la ¿riila
d« f &

iff* quartet)

fií



VII:

tan sols és punta seca d'«prenent sinó
fins i tot el dibuix és sòlid. Les perspectives

no s'entenen i el conjunt ofereix consistència.

El text de RAFAEL MORALES és un sonet on rlsten 1

-4|2-3 els quartets i 1-3-5j2-4-6 els tercets i en

ell s'explica i descriu l'atmosfera de la sal« i

de la noIM. RAFAEL MORALES no coneixia JAUME PLA ni
cl va arribar a conèixer després de 1« seva parti-

cipació en LA VEIA. Ell va col·laborar-hi per-

què el nate i x artist», VICEOTE, li ho va
demanar. No recorda gaire si havia vist el gravat

d'escriure el sonet, perd ^reie» que segura-

el t»nia present ja que en ell es fa referèn-

cia i al·lusió a l'ambient de l'estampa, la qual

demostra el coneixia.

5

I: amb d* L.CANO.

*I: Tertulia de café. ,
III: aasegut» al voltant d'una taula a la terra«»« d'un

cafè hi ha i du«« done». Al fona es veu
la gent del carrer i el tràfec del« cotxe».

IV: punta »eca.
¥: 24? x 194.



VII:

IX: a trot»mr~no« d'una ca-
racterística d'mqueat artista. Molt fresca» de traç
trenoiós i vibrant , «*>«« rlqa«sa 1 varietat
de grafls»«» sovint es creuen per crear les
àrees fosques i vellut«des. fai
endavant, les íifcrenta proves d'estat
el lent i «etieitiés del treball de

•2. .% k,i,- ».-,^ f*v

ia lejoe, T t » t*
n clam Ita

la

T13



El comentari «r. aquest em» fa referència a aquella

hora d* la tarda quan la gent es reuneix per la ter-
túlia 1 parla I conversa tranquillament tot espe-

rant que e« faci de nit. altra volta torna a ésser
un sonet el protagonista. En ell riñen 1-4(2-3 i
1-312-4 els quartets 1 1-112-213-3, els tercets.
El seu títol és Lu» ée tarde. Lola CANO» di-
rector de la revista ínsula, no coneixia JAIME PLÂ

abans de col·laborar ço« a escriptor LA VI-

RA. No recorda ço« 11 fou proposat participar-hl ni
qui ho va fer. Sap, però, ell no va escollir el

gravador sinó que li el van oferir

directament. JOSÉ LUIS CAWÖ «finaa «n la carta que

ens va enviar que no havia vist el gravat abans

d'escriure el eoiientmrl i coneixia el

seu títol. Tanmateix i malgrat no va mantenir con-

tactes directes que alguna cosa

en devia saber del gravat Ja que el poema, d'alguna
sanerà (un no és tan directe la pro-

sa), fa referència a la tertúlia de cafè, temàtica

precisament d'aquesta punta seca.

6

I: amb comentari de RAFAEL
II: Mujeres.

Ill: dues dones vestits llargs fins als i cos-

estilitzats.
IV: punta seca.
V: 242 x 168.

VII:

fié



en algún 01 hu ¿ú
yet. Ltéifffû,

€*t Id Hort tj

IX: l'estructura d*aquestes un xic <3«1
corrent figuratiu regna «n aquestes col·leccions»
Els fets a de estilitzades»

plenes de sanefes i grafis«ts diferents: entalles

curtes, llargues» fan zig»-z»g«, punts, rodones.
Per a crear 1* de grisos ho fa 1« dife-
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rent pre*»iô de l'eina sobre «1 Detall. El
que v* escriure RAFAEL p«r illustrar a-
questa punta seca toma * prendre l'estructura de
sonet, ve ««tent *n les poèti-
ques, i el titula El baleen i« vida y mo im
nada." Els quartets l-4|2-3 i els tercets ho
fan 1-3-5J2-4-6. El poet» h« interpretat 1'estruc-
tura hi h» darrer» les un balcó o ba-

on pass» l« vida.

7

1; amb de DION]

II: cosas.



Ill; "Las COSA«** sen una copa, dos «laus, una figa-f 1 or i
un altre objecte *e difícil identifacacie.

IV: punt* seca» paper de vidre, alguatinta a la (?)
1 sofre.

V: 225 x 1S3.

IX: els contorns dels objectes estan fets 1« punta»
apretant l'eina per un igual, configurant per-
fils irregulars 1 peculiars, i "el velo Bisterloso"

al qual fa referència el text de
és el gris del fona aconseguit el paper de vi-
dre. El té quatre estrofes de dotze» sis,
dotze i sis versos respectivament, en la tercera de
les hi ha una al·lusió directa elements

surten al gravat:

IG. àie* at otoño,
la a tat
ti a la. y
di st al sn^ft

En conjunt, reflecteix la idea de la fugacitat de
les coses i de l'artista, les seves obres,
les recobra i valora. Els versos imparells ri»en

vocal icament "o-o" (todo, gozo, ojos..).

GRAVAT 8

I: RAFAEL aab conentmri de
11• Nifio de Gavi1 ,
III: en primer t erme ht ha \m nen despullat ciasegut «n

fí9



IV:
Y:

VII:

una cadira* Al leu dmrr*ra hi té gàbim

octlla.
punta seca.

23S x 174.

io-
»t*« è»
En la, «I
d« la tal de loé
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