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EL número catorze és present en moments essencials
d« la vie« dl« PLA. El 14 d'abril d« l'any 1914
obri els ulls «I per primera vegada. Va m
treballar »1» 14 anys «embat» É* f «r l »r» viu a Val 1 vi-
dre ra, «1 14 del 4« l* Bude H era.

En casa, i 1«» dolç*» del
« fons» s'han succeint un de l

relaxades converses i profilo»«». «Is
ha durat l'elmbormcié d'aquest« tesi, tin-

gut lloc un seguit 4* diàlegs desvetllant
ï a personalitat de J AWE PLA 1 nodrit els co-
r.eíxesients sobre el d* LA VEÍA.

Jo no coneixia JAUME PLA l en la prime-
ra entrevista vaig mantenir ell e«

£*•! faig f'"ps i« ^rfis'lsr le rsr? ï -ir.* 1 3 j»*5»!-
s *;ï%zr2 !s n*r<Í3 : ptf lixè kê í'aprr/:"-

*3F-la, 'S)

à que contactes s'han succeint i I*
coneixença d'aquest ha el
cervell aclarint-me les idees l faniliaritzant-ae
el món, puc dir i mfintAr que, sen t in t -ho «oït»
aquesta frase no se 1« creure. É» veritat es f«

tips de treballar de por» d'això els «1
no en tenius cap de dubtes» però no és p%s cert
se 1 i acabi la cord«!

JAUME PLA ha 1 és person« treballadora de
cap a peu«, aab vitalitat i unes ganes de fer feina
dignes d'envejar. El seu treball sempre ha «nat encapça-
lat pel de 1* feina feta i Its seves obres ho

ff



palesen obertament. fot allô que «« posa entre nans,tard
o l'hora, ho aconsegueix 1 amb bons resultata. Al llarg
uè la seva vida hi ha hagut «oït« daltlbaixos, però ell
no ha defallit mal 1 ha seguit sempre endavant.

PLA va néixer a »ota «1 d »Ari*«
l'unte varò d'entro cinc noi««. Era «1 petit

•3e la eoli«. La »«va vida ne ha «»tat d«

flors t violes. Orfe d« par« a l'edat d'onz* el

recorregut p«r les «»col«» aviat «s v» acabar. LI

'ili a an treball d« pr«»sa i «1 TAULER, an

professor d« d* Rubi, on es-

*^ i íava» sobresurtis *n ¡*s r lasses

i? l ifcjix» li va bu»car fein« d'aprenen*, le pintar.

.'A',*ME PLâ tenia catorze anys a-at-ats > f T.

Va viure 1« gu«rr« civil, per*; ai .r r s* a* 1*1 s

perdedors. L'exil i v» «tapa If '.A «?*»va "x;?-

tèneia 1 va tornar A Barcelona, lespr^s ie fissar

i no • França, es va hav*r l'a-

raçar se ta el pseu'lèni« le Jaime García García perquè

; - r la s e r i e t a t franquista era "un rojo separatista pe-

-/r-sc". Havia ï'-inar 3t.T,b -noit de compte. Malgrat tct ,

• - 1 * * "speri* l'ir*, i sta es santenia fortament arrelat a

,\ ---»va : 1; ts ;-.*" rac ;a ; fent front a tots els iaitiüai-

••le la vid«, vi arrecar a ser un home

el en dia parlar le bibliofília : le

gravat a Catalunya» impossible.

1« biografia la

guerra, la feina, el d«t i l**sp«rit d« tr*-

bíll d* PLA tingut a veur« La

VERA.



En el prln.^. «part«! d'aquest capital afirmàvem que
JAUME PLA fou una personalitat imprescindible en el non
d« LA ROSA VERA. Senat ell no podríem parlar d*aquesta
enpresa. Però si en la vida de JAUME PLA no s'haguessin
succeït un» colla de factor«, aquest projecte no hauria
tingut lloc i enguany no estarle» fent aquesta tesi ,loc-
toral.

«n d« títol» el» »ixi:

- Si ï a guerra no esclatat ho va fer,

potser rso existiria La

- Si el de la con»tryccié no
en crisi» no existiria LA

- *: JAYME PLA s'hagués

í" gravat nrr.és per e l l » no exist i ri«
LA P"-?A VERA.

afirmación» no gratuïtes i c
que l'exposició de d'elles ho

SI LA GUERRA NO ESCLATAT QUA« HO VA FER.

NO EXISTIRIA LA VERA

En preparar exposició,
e», la 4e biografie» i JAMA
PLA» tl a dibuixant, pintor» gravadlor,
crític -'art 1 editor.

un artist« polifacètic, I é» això de ser artist*
11 ve de lluny a PLA, Jâ de encara awa-



va * 1'«scola, tot i que none» hi v« assistir fins «Is
tretze anys, aquesta lata Ja barrinava pel seu cap. Tan-
mateix però, abans d« poder desenvolupar aquest*, activi-
tat artístic» de pit t aab tota llibertat, v» havtr É«
compartir-la l'ofici de pintor de paret«; MP ar-

£ «I pt»»*II» «wars fu* /o» fra*. ffJ Pri«er a Rubi,
la seva ciutat nadiua» 1 després a Terrassa, Terras-
sa apassionant i incitadora per 1*» ènti«» del Jov* PLA
que de »egyida e« va deixar caure pels **A»ies de les Art»11

esdevenint «questa entitat la seva primara escola. Tan-
mateix ell qye la seva prisera classe d* pintura

à guaitant re«, a través del» vidre» d« l'estu-
di d'un pintor, aquest barrejava el« colors a la paleta.

L'any 1931 les exposicions a Terrats« i
tard, «1 1934, a Barcelona» » 1« vella Galeri« Syr».

1936* la guerra. a les persones 1»
viure, o m i l l o r dit, la van malviure« 1« desafortunada
guerra "incivil" li estroncà 1« via« veient-se obligat
a travessar Pirineus per establir-se a França.

JAUME PLA republicà i «1 front volunten»
no per gaire temps. Allò de »atar i veure fiorir

no feia per ell. «ie recórrer vàrie» ciutat«
catalanes, v« arribar la retirad« i l'exili. A Barcelona»
hi -ielxa%*» 1» esti«ava i a França» hi tro-
baria un d* concentració» » la platja de Ce-
brià.

Al d* tres d'exili» gent d« Perpinyà
d'un refugiat, «1 van treyre d'allà anagiat «1 ma-

leter d'un Peugeot. Al de concentració» ell» li ha-
vien proporcionat paper per m dibuixar» però a Perpinyà

fer dibuixo« més gran« 1 ben aviat va aconseguir
vendre'n algun» i viure pel »«tu ««cara

cap d« luxe.
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És cert que fou després de i« guerra quan JAUME PLA

començà * tenir contact«« »erioso« «»b «1 gravat i ti
d« la bibliofili«., perd t amb* és cert que si 1«

guerra europea hagués esclatat «és tara, toen segur que
la seva biografi« hauria donat un tomb de noranta graus.

Un angle« 11 va proposar d'anar~ae*n a Anglaterra on

jn lord oferia 1'estad« al aey castell a algun artista
exiliat. Aquest lord, en veyre els dibuixos «3è JAUME PLA»

l'acceptà. Naîauradaaerît, quan la maleta er« a punt, es
va -ie cl ara r la segona guerra mundial i ho va haver 1«

deixar córrer.

J» *n tenia bé d* allò 4*

tirar trets no ell. El 26 d'octubre
1939 el veí p*r « Cataltwya.

SI ALS ANYS 40 IL Of LA W

ESTA? IN CITS!, PROBABLEMENT NO EXISTIRIA LA VEIA

a Barcelona, 1 darrer* «1 de García

Carda, JAUME PLâ trobà feina «n el vell cfici de

pintor le parets. Però el sector de ím construcció no

lei tot bé i l » crisi 11
lliures. lliures no t» deixar
i* manera. PLA difcui»*v» i dibuixava pa-

rar. aï«stior*»t en qu«4*r-»s feina,
PLá «n ei del «1 f y tur. Er«
1'any 1944.

«l 1 d«
fer fein«, el recorregut J«

»cH ici tant alguna fer. d«
tr*pltj«r-ne va an»! » a la

1 de 1« Di pintor i

•J



gravador, n'era un propietari (IO). CAPMANY no li va do-
nar feina però el de i r ava estar allà i veure co« grava-

ven. Tstnaftteix p«r JAUWt PLA «ile «r« la felicitat. S'hi
passavm tot ti dia» i « més d**prendre a gravar, va po-
der v«tur* «1» llibres di« 1«*» que feia RAMON DI CAPMANY
i tot «1 »eu procés d'tltòoracié c«» * director de la
collecció Hora Luen. D'aquesta experiència 1 dels lli-
bres d'edicions La Cometa de GUSTAU GILI, apareguts a
principis del» anys 30 sota la direcció artística d'Al-
5INA MUNNÉ.es v« anar fornint la formació de bibliòfil
del nostre protagonist«.

d'aquesta col·lecció, és » dir, «is
fulls d« on s* «nane i «ven ela llibres t on es
podia veur« j* la 4«! text i gravit,
foren els **provoc»4or» i incitadors" uf p«r
iniciar-se en cottplicat i de
ïa bibliofília.

E i 1 de de Z«1 (1933), litografies de 10-
3CRES, L_a_yjj« e_s (1933), xilografi«! d*E.C.
RICART o El s d|B_ t r« » (1934), aigua-
forts 4e entr« d'aitres. el* llibres

I í la * 1« i «l var«n a co-

mençar feina «niris aillorant «
l'experiència li feia de mestratge.

Veure obr«§ reporti tot un <S« con«i-
í un «pa»«i0n«nt i 11 Miner p*r »

les d« l'artista, tl resultat ~n 1'«dicté
lei primer ilibr« illustrât i dirigit per «11 su.teix a«b

»1 p«u d'editorial: er« LA VERA i «1 Ili-
or«, Les coses benignes (1945) d« 11 no»

<4« l'editorial el va prendre del d« Ros»
de la de Déu i d«s d*al«»tior«» ha lloc «1 »eu



emblema al capdavant de tot«s les obres. Quatre anys

després, el if4§, «pareixeria el primer plec de la COL-

LECCIÓ DE GRAVATS CONTEMPORANIS <unb el qual ««Iniciava

la cèlebre 1 anomenada "aventura de LA ROSA VERA*. El

plec contenia una punta seca de JOAQUIM SUNYER amb un

poema de JOSEP «• DE SAGARRA.

SI JAUME PLA S'HAGUÉS GUARDAT ELS COHEIXEMEKTS M

GRAVAT HOMES PER ELL, BEK QUE m EXISTIRIA

LA ROSA VERA

L'escr iptor saoacleilene RIPOLL, parlant de la
p - l i facét ica 1 complexa persona d« PLA, va dir qu*
t 'ent ra totes les activitats qu« s« 11 adjudicaven» i a

-<*5 rrneguda -1e tstes era 1* de gravador» pere l 'a-

vartat*e 1 la l í ferènri« d'altres, que no s'ha-
via guaria* el safcçr per ell mateix l 'havia en-
-^r.ys-t als femes.

Efec t ivament , JAUME PLA h»via «1 el

-;sí:*r; -íe ] ' e ina s?-br<? el metall d« ptrdr« «1
secret,

?l JA'JME PLA *~,o hagués ensenyat «1 qiàe «II i

i-c -arta t e n a c i t a t , aquesta productiva coiitecié «3*
gravats ro s*ría avui entre ncsaltres.

D€ fe t , cl printer d« PLA «íab el
•ís esdevingué tenia tin sols
quinze

En fabric« de cartró 4e Rubi, on sovint.
vm trobar un retall »rgentí on •« parlava
•l'una planxa « 1«



Jo m »i fu» quina «mg êê fatalitat m « fe«
allò «t Uè mnt, pere m m àpat»«»««,

tut trot de «totali a «MA, fa* ns «4
t*tr i twíf /«» mia jn*«ta *«ea« f »t

trot Jf rfícrí «t fte» 1*3 <: "" t *ra ta <wwi<a
*'%at?í<i é'impfimif un frana?. "!at-vi»f
Ho *w watf tmwntdr una A»*a ^w* ara

ti *lii*e«>p«w3C *. Kaif agafar
t itetf |»tai»-%i ;i«ta jeí«*ta, pirqui »te

** few. ant tinta yrît*a» F^rí ti pre-
»:« urar« oo«» ïrvía la tinta ?#FfuJ

<jutdéi aintp* at Im incití,?»!«, »'-síf -ig^fitr
d'afaitar í ,

'T'f potai» f¿
^i/2T ¡4« «*Ï i* f?
'i í -r* ;> 2 1 J? • I í :

" r ** " • -
!<a

f

•~r v

! : JMJC PLA.

II: C9 (k nen*.
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IV; punta otta aataipaâi sanee tòrcul.
Y: pp:95 m W enganxat s/pp gravât «te 'il.G, a la cotcrta d'un

plec.

VII:
Vili:
II; aquesta fou la primera punta sect i el -Je JALIŒ

PLA. La tinta va quedar fora del« nie«.

Fou d«»pré» de l« guerra» 1*any 1944» PLA

va aprendre « gravar »1» tallera é» DE on
practicar!* tècnlquee calcofrafiques i la xilografi«.

«1 coneixMMtnt d« 1'ofici «1 portar!» a
professor «1 Conservatori de 1«» art» del LI iter* (1957-
59) i a publicar 1«» calcogrà-
fiques de utilitat l« »«v» l rigor (12)

Atar.s ^i* s?r*. is al carrer el primer plec le la COL-
LECCIO CE GRAVATS C:N*TEMPORANIS amb un gravat í e JOAQUIM
/VNYER : un *eJi* ie JOSEP M» LE SAGAI1A, JAUME PLA ja
r avi a i II as* rat ^aaT* llibres sota l**»bîe«a editorial
i* LA PCSA VERA. Però s'adonà que as* els llibres no
".'h; havia pro u. Calia alíi&erar el gravat de 1« subor-
linarì: le la lletra escríti i loriar a l'estampa el rol
-u« ¡c -crresponi«. jAlTIE PLA va veure que tot soi no

aniria enlloc. LI calia associar-se a»b altres artistes
i Ir-.ar ses relleu i importància a l'empresa.

Molt sinceres i gens vanitós«» eren les »eves paran-
«firmava;

»o
eï* i«»

in gt >!«M««itat*er fu* %t hapnas m
•if ymi-jíï. /.;< «c Z «s* « gravad!«* *«> tenia «op i»i-



t»rí«. Ana bé. formant part d'una *j«»Ia 9 ¿'una
gravadora tuportont, jjedfí« emù»

fu* jto naif
w a«»

é« un» lltfé -5*1 fa « 1«
consideració con arcísta-gravador, però alhora é»-

'.es ànsies de voler divulgar els seus ccneixe-

4« JâUNE PLâ voli»

lar i t zar «1 gravat p«r oblidat.
Aixi a l'obra I a

en I*s col·leccions:

«wr-

* * eía A* > 4̂.1*: t. ar
3 i'.'íírr M* ¿ '?*

*5 *5»3. A biff if *7ujn %í piagar«"»*' «ir
/«f *3Í. i 14;



VÎCTÔt H»



tu el printer apartat <t* aquest capítol he« fet una sè-
rie dfaftrm«ei0ns tot definint i«è *** LA ROSA ¥E«A.

En una d 'el i«« éeie« que LA IOSA VERA fou JAUME PLA
i VÍCTOR M» D'IKBERT. I è» que parlar de LA ROSA VIRA
set.se considerar VÍCTOR M» D'IKBCRT es impensable en
ì 'acompllment d'aquesta tttpresa editorial i robretct «r.
la p.irt de les colleccions de gravats.

»•-ar, aparegué ei priser plec d '»questa co 1 lecc io ,
l'ar.y 1349. LA POSA VERA Ja havia publicat cinc l l iu res
aaib el sea est lema edi tor ial , Pero 1« i lea le leñar a
conèixer l ' a r t lei gravat A un públic sés ampli í conce-
di r- 1 i el lire 3 uè li correspon quedava l luny d ' aque l l s
prirers l l i b r e s i :alia cercir -^n altre aedi,

r r - j J~SEF SHAfiYEI» que per aquells ter:ps tenia un
c cr t act e arcb JAUME PLA en mot iu de i* real i t zac i í

dels gravats per a E! ¡libre ie les bèsties de RAMOS
LL'JLL - 1 5 = , qui proposà VÍCTOR M» D'ÏMBERT com a pcss:-

ble prcr.ctcr eccnimic per m lur a terae aquella idea.
.'A'JKE FLA no el ccr.eixla personaliient , però sabia

tot a l i o -.{'„e f e i a er, pro lels «rtistes novells que er.ca-
, - tenien gaire èxit . El v« sriar a trobar, li exposà

«1 seu pla i, després de pensar-ho i estudiar el projec-
te, acceptà l 'oferta . D'aquesta sanerà VÍCTOR ü« D'in-

entrà a formar part del món í Ï '«ventarà de LA ROSA
VERA.

En el d'escriure rati lea» i J«
vaig decidir df«bortar el «•
D 'INBERT j« no era entre »©»altres,

aquesta ha no hi



ha-i hag-it cap contact« parten*! i direct* amb »^1, m f",
de poder conètxer-lo més m fona i poder donar ur» visió
«é« ampli« «te i« ««va activitat dins Les Edl-lons.

Lamentem »oït aquest fet perquè això desequilibra un
xic la nal anca ¿n les aportacions sobre el tema d* on«
le 1*8 persones que més directament Junt amb JAUME PLA,

hi varen oar»"lcipar 1 «1 varen dur « ter««.
Dava,- «sta mancança, *na he« posat «n contact«
alguns • familiars més directes, concretament la

vídua, l» Sra. ANITA SOLÀ, 1 un dels seu* f11 Is.l'ERASME
C'INSERT, a fi de suplir butt informatiu.

que *n l'actualitat té j« §3 any«, v*
creure convenient no cap -ni positiv« ni
negativa- sofere «1 la a«va i
l'experiència viscuda 11 reportaven t pre-
feria quedar-se Ms tila i no treur«1!» a la 111«. Si
bé gr«u perqué I« aportacié hauria estat

enriquidor«, la »«va posició i 1« r«»p«c-
plenament.

u« fill», i d*sift~
v« of*rlr 1* ««va InfonaaciÓ i «la

servila per tal de proporcionar-noa id««
dels seu i dl« 1» »«v« participació «n

LA VERA.
SI Di tenia UR« »«t o vuit
tot« «quest* cowmçàt l«a aev«a

servit per nova veaaant te««.
Sovint el» record» d'Infante»« forta i »rr«-
lats epe «la d'époque» posterior» d« 1« vida* Pet»«r a
volte» és vlaió subjectiva, et viste « res-
pectar i «i11 or no tenir»«» cap. Altraawitt*
és difícil aoatrar-ae del tot objectiu« «n esplicar fet«
i encara si aquests fets de molt a prop.



En aqu«st *p4rt«*t done«. intimar** pvsar a« mani-
fest t* gran t**c« à» ffCtGR P« D'IMMUIT en 1«»compii-

de LA ROSA VERA 1 lio f»re« a través t 'allò que hem
llegit d'ell, d'allò que ena han pogut explicar person««
que «l "an conèixer, tel propi JAUME PLA i també «tel seu
fi 1.

1« D»I«BE1T I KAMEIÖ va néixer «n «1 ml d*una
familia burgesa, al barri de Sarrià et larcelo«*
l'any i v« »orlr «I 1978.

L'avi de Mi «r»
d« duanes l pintava p«r afecció. II seu fill, el par« d*
VÍCTOR K*» un industrial carregat de pere
3Äfc ÄC 1 ta « comerciant, tl negoci d« ma-
res perforad«! el portà a fàbrica »
—T. pcdla tr«ur* 1» prima- i delegació co-
••er^iai a Barcelona.

Er. VÍCTOR M« tenia set germans i a ell 11 t^cà se-
guir fi negoci familiar. Al nusiero li de la Via Laietana
le Barcelona hi havia el taller-botiga on s'hi podi*
¡¿«gir "trenes eléctriros - Chapa« perforada!". Les Jo-
guires feren una faceta iapoi tant en el «non cooiercial
ií VÍCTOR MÍ D'WBEIT i peculiar alhora.

Casat ei 1929 amè la pintón, ANITA SOLA I GALÍ, van
tenir sin fills dels quals ara en viuen tres.

L'any 194? començaren le» fano»*» tertúlies ie
l'Anita ïmbert :m s'hi reunien pintors, auaies, escrip-
tors... Totes les Arti s'hi trotaven representades i
allà es discutia l es parlava de tenes relacionats amb
aquestes matèries. Era fàcil trobar-i« amb FREDERIC
MGHPÖU tocant el plano» «entre MARIA BE LOS ÀJfGILES can-
tava la seva melodia. Les tertúlies solien fer-se cada
setmana i això agradava VÍCTOR N* O*INSEKT «pe alhora es



distreia d« la fein* d« la botig«. 1 és q-je VÍCfOR M«
0*!NÍIII1 ttnia %ltre» aspiracions més «nili del seu ne-
goci. En el« moments difícils de la postguerra «a va
e-»nv-*r*ir r.n prot«ctor i wtc*n»« d'artista» plàstics i
d'escriptors q̂ e «n eque U er- èpoques ho passaven u:ia el-
ea nagre, A ell és deguda la creació dels f aune sos Saloni
d'Octyfer«, l'any 1948. - ' .

Els d*0etubr* reunim anualaant d'una
coll« 3*»rtist*s ü'avantguarda rebutjats «ft al-
tres galeries eonv*ric tonals*

Després de ï« guerra civil hi h»vi* itoltts famíii«8
1* la burgesia catalan« acts din*r« no fer-

ne ni ço« invertir-lot. Aleshores »• els

vm proposar d« fer-»* protector« dtls d'O.-

tubre la possibilitat d« d'artistes
jcvea « preus baixos» tot invertint en art, 1 * 1 « ve-

ajudant-los.
En total foren els Salons qy« es dugueren a ter-

Tie 1 d'mil! varen sortir grups co« D»u al Set.o artistes

TÀPIES i CUIXART. Aquell« era ona font* de potenciar

el col·leccionisme i »postar per l'avantguarda.
PLA 11 va proposar la là«* ci« LA ROSA VE-

RA, ie seguida va pensar en el sètod« d« subscripció que

tan bé havia funcionat als Salons d*0cty|}r«. Ko es trac-
d« publicar i« llibre a»b gravats» sine qu« a tra-

d* les subscripcions es pogués acon««guir una obra
digna » un preu assequible. Anb la singularitat que «es

eren gravats 1 no íilustraven r*s ni ningú. Era
la lletra escrit« feia aquest pap«r i glossava la

imatg« gravada p«r tant teaps infravalorada.
VÍCTOR M* O'IliElí sabia molt d« gravat» p«ro

d« seguida a'hi va afeccionar. Seopre havia ««tat un ho-
•e amb una gran visió i« futur i aquella empresa que per



•oïts podi» seaiblar 1 seriava un« ximpleria, l'engrescà.
Amb la seva grati coneixença II stria fàcil trobar un*
colla de persones interessades «n invertir-hi i adquirir
l** obres*

D« no haver estat per l'empenta i la gran il·lusió
que d« bon principi VÍCTOR M» D*Milití» I«» Cot
1tecion» d« La Vila no serien avui entre no»altr*».

Si bé ei priMr any hi Itavi*« tretze »ttt»»crip~
tors, ni PLA ni !• e«siar*n «n
l'eftpeny «Se tirar endavant l*obr*. a la f i , i
de I« feinada i d« tot«» les homs «n
la cones«, «l resultat fou i no s*hi v* perer*
iincr.

M» coneixia gent 1
relació. Er» un Inspirava conflanci i no

ningú. el record« el descriu perso-
na corpulent«, soarient i atent

no suportava il fessin »ala jugada, à casa,
perd, er« aviat i diferent d« 1« idea es te-
nia al defora d'un» persona oberta i afa&le.

1« era apolític» un
de Catalunya, i d« 1« sev« terra, lai no va tenir probi*-

la censar« ni artistes exiliats. La segure«
tat en 1* tasca feia i la »«va «à «»querrá li
té dur m terne 1«» seves idees. I aquest*» tenien
relació l'art, s*hi lliurava plensstent*
visió i * p«r totes. La Vila n*é» evi-
dent.

PLâ v« trobar un gran »«port en la persona de
«• Nsreès a la **v« posició social i al
qy« tenia «n «1 d« le» arts, LA ROSA VIRA va

ben acollida i tingué ur anpll ressò a la oremsa.
l'ispul« i el recoltâ nt É« flCTOR M* O'imCRT el



«6n del gravat IK> hauria pogut obtenir la difusió que
Its Co Hec c lona d« LA ROSA VERA li van permetre.

VÍCTOR N* D'IMBERT era un home Íntegre 1 net en «1«
?eus aftr*. Hai no va deixar que la seva muller f«« cap
gravat per a LA ROSA VERA. Li ««pantava la idea que algú
pensés que ¿a »«va influència podia fer-la »ervir per
«1*0.

PLA fou «1 director d« Les t
a *.U li pertocava tota la "cuina** gravat» l'ensi-
nistrajHMit dels artistes» 1* s*va tria» la *n
publicación», 1'estaapació, «I tiratge,» etc.

A M« 1»editor» Il
els diners i cercar els possibles coii*cciofii»tea cS**n-
tre 1« e«ten»« con«i»«nça. al 4* la Via

Laietana hi «1» a signar liyrs
obres. JAUME PLA per l*est«»p«clé de
1 *» els gravadors 1 els un havi-
en stgnat els treball». hi « haver
beneficis» s«*la repartir«« per aeitat.

Potstr cl final d« i*s entre PLA i VÍC-
TOR M* D'IMBERT no va ser tan bo els inicis. Les re-
laciona molt cofflplicatJes i en ima empresa

complexa com aquesta» és fàcil que hi hagi problemes.
De tota raanera este» segurs que el balanç final és

positiu I tant JAUME PLA con VÌCTOI M« D'IMBERT. caaas-
cûn «n el èabit» passaran a la història del gravat
català de postguerra com a dues persones fonaaentals l
imprescindibles sense les quals avui no psilrie« estar
fent aquest« tesi.
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H î;-v- '- °ií'' ' • "--V="!:'•'"-?,'*: ~':-':'- ;'.'V^>"\ -i' -' **'•*!* • ..*'•"" '•'''v "^-'-'̂ Ir^f*»*,. •-,,

{U A U *»nm pregunta «4 qUeatlonari «j» »«'im ** eiwiar,
-i «M h« reproduït « 1« nou « d'WAS PAÄAUL1S l*»nQM&-
CIÓ-. e» pet vrur« l'aoi^claciö «ltM«nt positiv« qu* fan
d'haver participat «n U W6A VWA. AlCun*a «*«*!•«%«• r
postes M poden trob«r «l capítol V.l »L« r«v«nja «tl* IM
trador«".

Fra«m«nt de la conferència qu« JMMI PU vm donar »l Palau
la Virreina d« Barcelona sobr« l'«jtpo»ició El» 96
<ie La Sos« Vera« »1 él« 1« 4* «brii è» lui,

(3) I: SJSAÍttLA (v^i*» «1 tT*»«t « 1« M« «nttrior).
111: matura aorta: "Mm gerra, una carabasaa, tres mm d* caça

i fruit«*.
IV: Punta seca.
V: p»; 250 a 1*7 t »s 3« m
VI: pp G'jarro a»o f Ü. C.
V!ll:wSi*nuella («ravat no acanti**, 11., ».i. d. Uittra <te

Jauxi Pla).
II: r.e.» entalle» d« factura *up*rfici«l. U«r|u»» p«rè

s««»« control, tot é« confa*. Il pap«r «*tà tac«t pels
fong*.

Ui Aquest fou *1 cm d* ALOU», el qual qu*d¿ •«eiò* dt
p«rticipar-hi per 00 acceptar «i f«t que tot« «1* «scriplor»
cooraven «xaetwtent ei Batti*.

í 5) (1899-19I4) era una cíona d*w» ¿Tan p«r«OMÍlt»t
t|u9 tenia »olia ;r¡flu*ncia mi la societat »adrilenjra i que
•:oneixia un Ix» noafere d*«rti»t»» pJJtaitic* í d*«*criptcr«.
Him va ser qui va Introduir Là RC3A VERA a Madrid. Né* enda-
. int va dirigir la Sal« Bioaca d '«questa ciutat i dvapré*
v* crear la sev* prop v a galena «i a'hi exhibien obre« dels
artisteii d« l'avantguarda. Entre «lit calen destacar «I« in-
tegrant« del grup "El Pa*«*. |f»»r *e* i«f<er**cii vvgi** I**-
partat "La ROM Ver* prova »ort » Hadrid*' d«i capítol III).

•.;;. Pri*era «n travista «snregi strada a«b JMM PU «i
del 196S.

.|2maj^fort« i _uft ytof »»rtt ^ jytf • JjrfBgtf • Introdweci*
de J*«»« fia. I U u« trac i cms líriques de Per« Quart. Barcelona,

dt La HOM Vtm, tm? (Mgon llibre 4» i« »èrie MO-
01 LA ROSA .tHA). , ' 'J:

(<•) Vagi-* neta S.

ÍÍ1



7, V.7•«•-•.'&•

INNOVACIÓ. AvtimiftA. UPABA COLTOMI»: LA tos*

Í9} 12 «ravata i un «utor«tf«t if J«M»* Pla. Una trajectòria
artística, fer" frsnctac Sari«» Pulg ftovir«. Il·lustracions
litwlri«* 4* Joan T*ixider. tarc«lon«. La« Idicionc él U
Rosa Vera, 1982, pg.10 (t«rc«r 1libre d« 1« sèrie «MQQttt*
FIES M LA MM IJIRA).

(10) ÌAMON M CAPHANÏ I W «OHTAÄR (Canet * Mar. 1899) Pintor,
gravador i bibliòfil . NOM át gran cuitara i de sensibilitat
refinada. Aprenguí I« tècnica d« 1« litografia «n «1 tattler
í'HERMENEGILDO MIRALLES, enquadernador 1 litògraf rtlUvMt.
i v« adonar-«e que aquell •*•> el s«u camí,
Assistí « classe» m l'Escola d« Llo.ja ito Barcelona, essent
d«ix«oi« d« LABARI A. u sev« temeu c« s'esarca
dins els paisatge« naturalistes amo m estil detallat i d«
traços delicats. El MOntseny i la Barcelona vella san els
seus temes preferits. L'any 1931 v« guar-rar la «edalla
d*or del concur« **t*r€»lofwi »ist« pels ««v« «rti»t«»*. O««-
pré* de 1% guerra civil es troca en una situació econòmica
i i f ic í l i va decidir illustrar Hieres et lux« perqué, des-
t.rês dels llibres d« cubiiòf i l pubUc.its per 5USTAU 3111
en íes edieic%s d« L« Coacta, no M havia, segons «11, re«
de digne en aquell camp. A partir del 194¿ dirigi 1* collee-
ció Hora Ljen. Al Museu d'Art Modern d« Barcelona s'ru
; :J-n trocar obres seves. Per «é« informació vegi's el vol.
4 d« la G.I.C. i l'artici« d« FflMMnm titulat "On

d« Barcelona* publicat « La Vanguardia «1 dia 8 d«
de

' - 1 ' '-'i.yta<t«n« de Cataiaiiya. {»«Mr«»« à« Cataluny* Üdio ««crit i
presentat p«r rAMti i i enregis-
trât ame JAMV el J de «aig d« 1985. f quest es paraules
corresponen a an frtfMMit d« l'«ntr«vittA«

Ì 2 » PLA, Jau«*.- Técnicas del grabado calcogrifico y «u esta,?»pa-
£iSn. Con anas sobre fcibiïofilia. Fotografías de E«i-
liú xxjes. Barcelona, Ed.Gustavo Gili, i95«.

(13} V«gi*s il.

? 14! V«gi'« l.

í lai LLUU.» Ra*on.-21 llibre de les bes t. es. Xiiit»tr*t amo aigua-
forts en color per Josep Granyer. Pròleg te Jordi Rubió.
Barcelona, les Edicions d« La Rosa Vera, 19*7.
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Si la prisera entrevista mantinguda amb
pel» voltante 4* l'estiu del 19S5» no va <telxar de r«co-

que en la meva tesi dediqués especial atenció
ala 11 ihr«» de LA ROSA VERA Ja que ningú «»I n'havia
parlât.

fÍ}t de 1« tr»jectòri»
artística que encapçala la «terrera de le» tre»
fies de Là VERA, en fa d'una ge-
neral l cronològic«, perqué la seva era 1»

-le 'leñar visió de l'itinerari artístic no
••v introduí r-se en el específic €e llibre de

LA VERA. O* «añera» trajectòria és
~;î* lnt«r«sa«nt a pri»«r« «1 4*8-
rrés d« d* a 1«

Enfrcr.t <lel buit d'un dels
•l'aquest« editorial, la recerca
••l'aquesta faceta 4e l'univers bibliòfil p«r treure a la

'lum allò darrer« d'unes bibliote-
ques i o m it» poseí lei de les ìlibrerie« parti-
culars -l'alguns col·leccionistes.

L'intere» de PLA per de l'art

ve per la de trenta

ha lliurat en pro de la bibliofili». I LA n'és
part molt Important.

L'any 1944, PLA tingué «l pri»«r auto

el non de ï gr*v«t «n de 1« visita qu« féu ml ta-
ller d* DE vincylat per » i* i«-

Montaner t on s'hi eatà habilitant
la Fundació Tapi*».

DE havia a gravar a 1»aiguafort



d« 1* mà d'EDOUARD CHIMOT, un gravador francès amb «oi«
d'ofici que havia .lluatrat diversos llibres i que va
venir a Barcelona tot fugint de la guerra. CAPtKUITf ence-
tà una col·lecció d« llibres d* bibliòfil que introduïa
yn corrent en aquest caap, Ira la col·lecció Hora Lu-
*n i el primer llibre editat fou una obra 4« Dl La

titulada Poeaias (1942) i Huit rad« tato aiguafort»
seu« i a 1* que seguirien altra« titol« d'escriptors re-
conegut* de la literatura catalana í caatellana. Foy un*
gran sort p*r PLA el poder anar lliurement al ta-
l l e r d« i tenir 1« possibilitat de veur«,
rar i aprendre de quin« gravava artista o

elaborava ela l l ibre« de luxe.

PLA coneixia les «dictons d« b ib l iò f i l
La Comet«, editades per GUSTAI* GILI el» trenta» i
d'aquestes experiències» impressions 1 en
va sorgir ei prliaer llibre rea l i tza t 1 dirigit per ell
mate ix , així «n l larg caní de treball
i d'obra feta obri» nova pert« *n el de
la b i b l i o f í l i a aaib d* gran rigor tècnic i artístic.

Mitjançant la coneixença de l'iwpressor

I va l'aventura del priser
l l ib re que, malgrat deficiències ell mateix re-
coneix, 1 ' in ic i d'una que «nirà cop

í amunt.

DE CAPMANY, en v«ur* l 'obra, ts bocaba-
dat aqyell jove seaibiava talment no hi era,

fet allò ara ten ta »1 davant:

:»«n TU ï?í,a *a vida k« ftt hsitant cara d«
i si -J*ap*wnj ne 0« sap ïwntr, ara,
aqiàflt nsi que e V* i ava aïU t no df¿a «wat

r«», i« ton Jf.3 t'hi prfetntéf mb «I pr£w*p lli-
editat que va ter le» sfété btnijntt (í).

*• A



En 1'obra dt bibliòfil, 1« imatge no é« tan sols un
complement de la paraula que augmenta 1 clarifie« la in-
formació del text, sine que li aporta una nova vessant.
El llibre die bibliòfil, per la seva manera d'ésser con-
cebut 1 elaborat, no és noces un transmissor d'idees del
seu autor, sinó que -a nés a més- és una obra d'art.

JAUME PLA tenia unet idees »oït concretes de com ha-
via de ser un llibre de bibliòfil 1 quina eren «Is re-
quisits essencials perquè un llibre esdevingués objecte
l'art. Aquestes Idees quedarien recollides en l'apartat
titulat "Motas sobre bibliofilia" que vi incloure en el
I i 11 re Técnicas del grabado calcográfico y su estaap«*-

-icn editat per Gustau Gilí «1 1956,
És evident que la tasca desenvolupada en aquests anys

ies 'jje va publicar el s*u primer llibre el 1945 fins

avui, JAUME PLA s'ha nodriïit d1««* experiència

l'ha a ur "savoir faire11 particular i «lígn*

de remarcar.

a veure els ell

ha de tenir un llibre p*r ser considerat un llibre de
bibliòfil 1 coïa LA h» procurat »er fidel a

aquestes premiats.

En punta à« JAUtlE PLA

el llibre de bibliòfil.
En priiier lloc cal qu« tingui un taxi em qualitat

un valor literari adient » l'obra «» pretén

a term*. Un text d*»pr*n«nt i'etor» d'un
il·lustrador i i H«»trac lo desgraciar un
text excepcional.

Aquest text» òbviament, a'ha d'imprl·lr i « l'hora
ue fer-ho cal p«n§*r en quin« lletra serà la aconaa-
II able. Cal pensar en la part tipogràfica,

tipus de lletra té un» grafiaaea diffranta 1

as



cada text expressa sentiments diversos. L'harmonia entre
aquests tipus de lletres 1 «1 significat o l'època «n

qu* foren escrits els texto« és fonamental a 1'hora é*
pensar en un llibre de bibliòfil. és fonamen-
tal la cura «n la impressió.

u« text, «!• caràcters han d'«ttar «n
les millors condicioni possible», els perfils ben con-
servat« i sense desgast, la presalo Justa, la »eparacié
entre ratlla i ratlla perfecta, 1« distribució d«

paraules uniform. Cal taube que el tintatge de to*"» la
sigui regular i també la de «i llibre.

El tercer aspecte a tenir «n conpte é» el d« les

i 11ustración*. És important que l'artista
Interprttar «1 text itaaginacié i fantasia i no

perdi de vist« el treball de mirar a la

rr.ateixa distane!« el text i no lluny.

,Quants artiste* dibuixants,

0 pintors, pere no integrar «1 art en un

text literari! il·lustracions, d'Interpre-
tar si text en intima concordança «1 sentit 1 »

la s'han d*integrar «1 visual de la

lletra Imprès«.
Però no «Ïs llibre* tenen

tipografia, yn text s il·lustracions «s

considerar llibres d« bibliòfil. Cal els

ingredient» estiguin «n perfect* equilibri els
els altre« i el conjunt un tot unitari

1 compact«, un llibre d'aquest se r4 considerat
d'art p«rqyè la cura «n la tipografia I l'haraonla

entre el text 1 1« entren «n perfecta relació»
conferint a l'obra un »speet* particular on la qualitat
hi és present arreu.

L'avantatge d« PLâ p*r fer un llibre à'aquesta
é» era artista i Hu»traiter t coneixia les



dificultats o 1*« possici1 '«ta de 1« imatge. Com a gra-
vador («l« 1 librea de La són Illustrât« «jnb

gravats originals), JAUME PLA tíbia quin paper era «1
adequat segons «1 color, la textura t 1« consistèn-

cia de les fibres. Coneixia quina pressió s'havia de «te-
nar al tòrcul perquè lu peijaá* de la planxa no afectés
visualment «1 text i a la vegada la inatge sortís

i«pr«*a.
El fet qye PLA foc alhora director» 111 us t r •-

.lor i ha estat fonsaental perquè «1 resultat
obtingut »creixés I» qualificació d'otoject* d'art.

Tots els llibres v«yr*« han estat dirigits per
ell 1 la majoria il·lustrats obres aev«a.

Alguns mostren evldentaent certes »aneantes fruit

le la inexperiència l de 1* poc« pràctica, però a
l'afer va avançant» els resultats

millors. I creie« aquests llibret veure« d* LA
ROSA VERA nostr«n li tenacitat 1 les ànsies d« JAUME PLA

pe«" esdevenir un il·lustrador i alhora un bon direc-
tor de llibres de bibliòfil.

altrament» cal reaarcar un fet important 1 fonanen-
tal en el «6n de la bibliofília. En s«r PLA «11
mateix gravador» va voler deslligar-se del jou de la pa-
raula escrit» i va «nl·lrar la tasca d« 1'il·lustrador

1« de l'escriptor. Allò «atéIx farta
les col·leccions de gravats de LA VERA arribaria

un dia al llibre, 1 l'artista plàstic serla el protago-
nista l el capdavanter de l'oOr«. El gravat seria

l'inspirador del text i no pas a la Inversa. »questa
Irtnovacié «s trencarien el« vells on 1» t«at§«
del llibre il·lustrat tenia raó de s«r «n funció del pro-
pi llibre. Ara seria la inatge, el gravat concretaaent»

if



qui tindria valor per «I sol t «1 text l'acompanyaria
supeditat * «11.

Tal com v«w««, parò, atme i» succeiria f:.na mi tfSi»
«üb la primera i« les 01 LA mm» Abans
1« «tiri« m renoi« dal taxt. Mb tot» PLA

ha procurât qua «1 conjunt tingués «n intere« ea-
pec lai. Ha cercat «n tot 1 »harmonia d« tot» el*
elements sen«« perdre d« vista la qualitat i 1« senaibi-
11 tat de l'obra.

Sette els llibres van sortir «1 peu edi-
torial de La VEIA. Peu d «el la »on il·lustrats i di-
rigits per JAUME PLA» «entre el» altres sis porten
il·lustracions d'mitres artistes però sempre sota !*» »e-

ordres (3),
Tal con «s pot »preciar «n l'estudi de X.

PUIG anteri ornent, 1* tasca de PLA
il·lustrador de llibres gravmts originals no es

límit« m deu, però qu« el nostre
és LA ioSA VEIA, deix«« Is rest» de le« obres per un al-
tre treball» citant 1« seva referència per aquells

desitgin consultar-los.
Per JAUME PLA, fer llibre» és i h« estat un« tasca

però a la és prova de la relati-
vitat perquè , després d« tant« d'experiència
i i« pelar-s'hi els dit», va fer-n« els priner«,

avui en dia hi troba i trrad»S. En re-
lació a 1« s«va de dirigir un llibre d'aquest tipus

deia:

I-i gtnt m p*«wo flti* tie llibpe* tie fan Ite i*-
yre*!tt8 í 2ÍA> A la mateixa oonfu»ió <|«* t«r<3

í*» fan *l* arfiiiteef**. f ï«
t® -»asa» perd »w la /to». I

!**



quan un llibrt ti fa »iricsammt , hi tu a'kamv
una p*n«ona qu* ti concibcifi «I asp t <p«* t^n'fa
/er i í ¿ir««. 4ra, «** rnduòtoii* ftw» de ta mnf*ÛM
•mer« fu« l'arqitittctt ntettêitê. m pileta qut
sàpiga, potar un totxo btn pota*, scbre l'alti* i

no èie poi i f**m?*f ci ?u<? /a un îîtfcre n*-
í 'tJigwwtAïr t^ífo wqprimr i qt»t ài

I«« eot*t MC tu tt

l'tnvr Mtùt é'oquett pai»: pensea» g»ng a Ite
in llibvtt. io, a *«

ti» ll&rt». '11

«efult vtur«« p«rt«ny«n »i
de la B.C. t a là coii«cclé d« JAUME PLA. Ena hauria
agradat noltissim h«v«r «cc*€it « diferents col·leccions
d« b i b l i ò f i l , propietari« d'altre» ex*«plars d« LA
¥ERA, però la tas'·a «r» tan dyr« i «»tens«
cregut M i l l o r citar i analitzar «i» *x*»pl«rs
quibles -la qual «n» h« p*r«è« un «studi detin-
g u « - - , i per elis mateixos j* tenen proy interès i me-
re ixen la «tendó. Al t rauen t, deix*« obert
l 'estudi d'aquest» altre» col·leccionistes p«r properes
ocasions en el «ni sigui favorable.

Els l l ibres 12 puntes sggMe« _ I un autoretrat de Grau
Sa 1 à , 12 aiguaforta i un ................. autoretrat de Josep Gr«ny«r i
1 2 gravata i un „autoretrat .de . jauae. PI« corresponen «
les DE La d« tret qw*
participaren en let col·leccioni 4« gravat«.

El fet no»*ltr«» els estudie« *n un altre «par-
tat, no té altra explicació la d« considerar ae-
re ixen un tractament separat en constituir tfe
grup co«p»ct* i uniforme quant « estructura 1 contingut
(dotze gravats 1 un autoretrat de 1 'autor glossats per
un mateix escriptor ca4a»cun) i que el» fa peculiar»
din» de les edicions generals.



Com Ja hem esmentat «n un« altra ocasió, l'esperii
que regnava m LA ROSA VERA «r* el de remarcar Im impor-
tància del gravador enfront de 1'escriptor i «ixi ««d««
vingué clarament «n les col·leccions.

Quant als llibres, però, cal distingir grups ben
difereneiables «n «1 seu concepte inicial: 1. aquells
que j« estaven «»crit» i s'il·lustraren posterioment i
2. «quella «n què «1 text §f«laborà per inspiració à«
la iBatge ja gravada.

Dlntr« del pri»er grup incloure-hi Les coges
benign»» (1945) d* i PLA, 20
f 1945) de i PLA (5), frittata (1947)
d »EMI LI i PLA, El ai ihre de les beatig»
(194?) 4e i L» malvestat d'O-
ri anà (1§48) d* Í PLA» El
de 1 ' (1951) de l
PLâ i les completes de Xavier Bengugr«1 (1967)
d'aquest escriptor I diverso» Il·lustradors.

Din» del segon grup citarem Africa n_egra (1949) de
i Castilla

de PLA i L'Albufera d« falencia
d« PLA i Lei del

Principat de PLA i M» i les
tres monografies. 1 1

i i PLA i

(1982).

•Quedarien for* d'aquests EI§ gravat» de lavier llo-
gués f i960), perquè es un reeyll de 1*obra del gra-
vador i una catalogacié que ne pas un llibre un text
il·lustrat (els gravat» reproducción» dels originals),
i el Bestiari (1964) um i PLA que

«s pot considerar un llibre il·lustrat Ja »o-
conté el retrat é» CARNER i el» ««us poe«es.

•» M.



fot» ells, tot« seti«, seran analitzats àmpliament
•n el volum II, un per un, aprofundint en les seves ca-

racterístiques «és personals 1 «n aquelles nés genèri-
ques, però que també les diferencien d'altres.

pres com m punt d* referència els exemplars de
1* B.C. llevat de dos llibre« que el« iu«ne»ven: La mal-

vestat d'Orianà i Qbr_e«_^C-Qiap 1 e t e « de Xavier Senguerel.

Aquests, «Is he» analitzat d* la col·lecció «le JAIME PLA.
La B.C. tenia algun exenplar preferent però» printer,

partit de l'anàlisi dels llibres corrents i

després fet un estudi comparatiu els altres

ejcesiplars tot remarcant els seus trets diferencials 1
omitlnt aquells «s repeteixen en exponent.

No analitzat llibre M.A.N.

formaven part de l'edició corrent i era

millor seguir l'estudi d'un lloc al ja ert

prou representatiu. D* JAUME PLA, to canvi, en «1-

estudi d'exemplar« preferents.

El recull d*lliuatracions s*inclouen pe-
tita representativa d* emenplar per tal d'o-

ferir visió general d*l conjunt. La dels

llibres, » diferència d* le« culiecelont» e* troben re-

lligats i é» difícil fer-ne fotocòpies malmetre'!«.

D* tota crele» 1« és prou significati-
va i hi h» la possiblitat d'exanlnar la re«ta als

llocs on s'han consultat.

plenament conscients que les reproduccions no
del fidels als originals perquè le« fotocòpie»

e» carreguen mea de tint« 1 els tr«ços «és sub-

tils sovint es perden, pero donad« la impossibilitat

d'oferir prave« originals, crei«« que son vàlide« per



una prinera ap.«ximaciô i en tôt cas «8 poden consultar,
repetim, lea fonts directes on s'han trobat els di fe*
rents exemplars.

El* exemplars rue analitzat i constitu«ixen
l'Apèndix 1 (recopilat «1 Volta II) «1« següents:

Les cosea benignes (194S)

Exemplar 10 d« 1« «èri* d« 8 a 13 «p« conté
proves addicionals. B.C. Llegat d* JAUME I

.

Exemplar il de I» sèri* d* Í « 13 addi-
cionals. l.C. Llegat

Exeitplar de Col·laborador d'IAA «dicié d« cinc
1 conté addicionals. JAUNI PLA.

?0 tannkas (1945)

Exeetplar de Col·laborador dedicat "Al Amic J.Por-
ter perquè els llibres1*. B.C. d* JO-
SEP

Exemplar addicional*. JAUME PLA.

Trist»ta C1947)

60 de la sèri* de 1 « 137. B.C.

Exemplar 3 d« 1« »èri« de 1 a 137 Addi-
cional«. i.C. Llegat

Exemplar d« Col·laborador per a BACÍN,
proves addicionals. JAMIi PLA.

El llibre de les bèsties (1947)

Exemplar E de 1« »èri* à* 10 de la A a la
J proves adicionáis. B.C.



IM «aiveetat d«Oriana (1948)

Exemplar SI de la airle de I a 59. J AURE PLA.

Africa nctra {1949}

Exemplar de Col·laborador E de la sèrie ite
la A « la F amb on d ibuix . B.C.

11:Naixe»ent de l'Infant Jesúa

Ejt»«pi»r 13l de la »èri« 4e 1 « 136. B.C. de
PLA.

12 puntea acquea i van, autoretrat à» Grau Sala

Ex«apl«r 54 de là «èri* de 12 * 75. B.C.

glagravats de Xavier Nogués

Exeaplar 28 4e la sèrie de 8§ de 12 a 100.
B.C.

Castilla

78 de la d« 21 al 150, Í.C.

12 aiguaforts 1 un autorretratde Josep Granyer

Exemplar 46 Je la sèrie de 12 m ?5. B.C.

Exemplar de Col·laborador J de la airi« a«
la A a la J, amb proves addicionals. JAUME MA.

Bestiari

Exeitplar provai addicional». B.C.

Ob re g coapl *? tes de Xavier Bengue re 1 (1967)

Exemplar sense numerar. JAUME PLA
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L '/U buf «r« d» València (1970)

Exemplar §8 de la aeri* «te it « B.C.

Exemplar cíe à amb proves addicionals.
JAUŒ FLA.

Us caaarguea «tel Principat

77 d* 1* 4* 12 a B.C.

12 gravatai un autoretrat é» Jauae Pla ÍI9S2)

Exemplar 1/3 p«r «i Legal. B.C.

Tal c:m veurem er. els tres apartats segments d*«-
i^;est Tapîtcî. Í més aspi lament al Volum II» eîs 111-
•res ie LA FOSA VEPA -renatitue!Ken ana interessant
• a - 4 * a ' *.,-r> *- t l·, ' • A *". *. "3s • & u, d* --VI fe**»«?*-****.*»

fï« I' -rr^a #".$ à-sr ¿ ' r'̂ rrí»:* r*
i3 jt»* •*" rr."v*V?f:. jM í

l'.'trt »:- p-rí #rrï:>

*-•: «-•-*:• ' -* , /:* at-vr* .«*rï •>:'« un í*f"í«rp*. Sí %a i'̂ s"*?
» ¿t I If A« t"!

Âî^es^a persona, « LA PLA. En

ser eli el realitzador de l*obr» h« estar a l*a-
g^ait 1« t;ta l'elaboració i ha
* empia t, les -lei punt 4* unitari, un in«*-
parsisi«.

de cubiicar llibres, es lliuraven
on s* indicava ei de i *oèr«, »1

pr«y, el tiratge, et*.



LA MALVESTAT EXORIANA
L L E G E N D A M E D I E V A L

M CailC EXEMTLAIS »ME PAFE1 M m GU MIO
F ABUCAT A MA STEOALMENT AMI LA FIUGtANA DE LA COL·LECCIÓ,

tt LUSTIADA MO m» AJGU AFOtTS Uf COIOI
m *

PLA

JUSTIFICACIÓ DI LA TU AD A,

1 EIEMPLAI ONIC CM «Mi In te«
I • MlM •• IMI •§ BUTHl. 1 I

1

IM pfeuw. fttoa ti

• EXEMFLAIS ETAITBTA, ••»•«n A« 11
1 EKMTLAIS M COI LAÌOlADOt, IM te h w-te

1 A 1 C E L O N A
MCMXLVlll

étl llibr« La malvestat d'Ortana.
te CAÍWÜI '



En «1 decurs de la seva experiència bibliòfil«. JAU-
ME PLA ita arribat a la conclusió que la bibliòfil i % in-
tere««« un i el preu no é« un element
determinant que en faci limitar la venda. Allò que la
Hai ta realment é« la manca d'un addicte al lli-
bre fet. t« per aquest motiu, per la manca de com-
pradors, s*ha de reduir el tiratge I t4 preu al«»-

«'increMnta.
Però és que una fbra ben feta requereix «oites hores

ie ledieaeíó. Hcres que JAIME PLA no ha escatimat en els

sejs llibres. I si bé s'hauria pogut reduir el .-sst ers
ietri-er.t 1e la qualitat, LA POSA VERA v» optar p«?r ¿na

»!*ra pesici*. Malauradament molta bibliofili» ha estat

regida per editors rrassa comerciants que r.emès Kar. bus-
~a» els b«r,€fi:ìs i no la qualitat.

La titlic fí 1ia I':bres íliustrmde» arafc gravats r*l-

~:gràíi:s és a -nés a Tés una le les »é* J l f f r i l s i de

:«?s ",4s :rs*~ses. Hi ha tota anà escola ï jna tradi~i5
1» gravadors ie f.¿sta melt 1 ligada al llibre. Gravar er

f ¿sta és rues bara* que gravar en metall. I«pr:sír on
t--i x *s igual le faci i qu« Iwprltsir una plana d'^r, text.

I"ï{:risir ¿r. retail, en canvi, és solt «és entretingut.
lent, ì»boriéi i per tant «és car.

PLA va voler q«€ LA recollí» un se-
guit de llibres il·lustrat« gravat» metall.
Gravats original*» fet« p*r 1* «i à« l'artista* t
nitzats li tipogràfica.

llibre» no e«tat p«r «ncèrrec»
obeït « un i«p«r«tiu personal. d« La
han fruit d'una lliure elecció part

del director t no d'una entenia i ea-
tat regits pel d« l»obra feta i de qualitat*



En »!• apartats fu« v«ur«» m continuació, he« procu-
rat fer a síntesi de cada IS St»r« intentant aportar no-
ves dad«« a allò que Ja s'havia «»crit o donant ima
visió personal d*al 10 que J« se «alila.

Malgrat tot, aquesta recapitulació i extracte del
b i b l i ò f i l que *« pot trobar «n cada obra queda àm-

pliament reforçada »n l'Apèndix I (Velón II) on l'anàli-
si profunda i minuciosa d« cada llibre ajuda a la seva
comprensió.

Les fitxes «tt 1 les
reproduït» er*ie« «

del I »f«ver«i««n 1» 1 «ctura. É»
indi «pens-able» per qu* «a tu

tesi l p«r entendre «n la globalitat,
recórrer « l'esmentat apèndix.

ff
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