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MALGRAT qm «1* I libra« d» LA

«bans i*« collcccions, allò realment va impaciar

t éa *ntr» »I públic aquest«« darrtr««.

que s'ha parlat de LA a ni v« 11 g«-

nera! o A l'art Al gravat» 1*» »Ilusiona

«nat destinades al conjunt é« les estampes lli astra-

ls s textos literari» l «s liiuraw.-« en plecs

col·lecció cô >acta.

Els llibres s'ha« estat Trt^s-

teta, a l'avant sala €e 1« Galeri» Syr« d« Barcelona,

Castilla, a la Galeria Syra i a i« Sala d«

Madrid i c t de 1 gr tnc ipat, » ï» Sala

•i* Barcelona.

Les t» «r. públic «n

fi).
Tret d'aquestes *jrpc»ic4on« t alguns co«ent«ri» «1«

1 _' A11 j f e r a je Va 1 è ne t a o de EI m sfmitt»_=^jüiy 1er Nogués,
els ilibr«s «n terva c^^arat 1*
rellevància *le lea coileccion«. Alme s'entén »I
en rcüipte que a I*» col·leccions hi participar«« un
r.sTtre l 'art istes plàstics 1 e*t»eripter» É« I q«e
foren patrocinades p«r 1* O'IUSIlf» un d«
reconegut prestigi i cal turai ée Sarcelonm.

Fer 1« part» a Madrid, el» «logt»
t 1« a« fore« taafei «»»«nci-

als p*r adquirir la repytaciô i la popularitat LA
va ofetenir a la capital.

Si bé algun dels llibres * LA va
provocar ai TA «»crit a la pnmsa, milo sjéa> tint« va
gastar t a lloes es va poder veure forea les collec-
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c ions. A elle« ens r*f«rir*a en aquest capítol fent un
recorregut 3e llur« exposicions 1 «tols ccaentaris més
importants 1 també dels que «és polèmica varen suscitar.

ta primera \egada QM* «1« gravats de LA

s* exposaven «n publie fou * final« à« l'ary 1950 * lar-
celo«« (2).

»» va enllestit «1 pri««r €e 1»
C. C. C., es van ««posar «i» vint- i -nuat r* l̂*cs «i§u-

d'estat al **I««1 Circulo Artlttice11 de Barce-
lona.

Fer a l'ocasió» es va editar un p« tit catàleg
la relació artistes i delí- escriptors»
totes les reproduïdes i 1« llista dels
subscriptors hi havia fin» ,

Tot i les col·leccions s*«dit«v»ri «n catrlà, ptr
qüestions de c*tàl*g «»stava *r*4uït al
castellà, llevat dels 1 1 te l s 1* les obres.

-"AUME PLA va escriure <¿ia ir.t renàcci* »sprant les parau-
'. -s iel pròleg lei volutn que $**xpos«va, perd canviant
algurs paràgrafs. La vinyçta crji la 5"»t*ixa i la capital
*m?,fcé es va fer servir p*" encetar aqoest prefaci.

rrtr» íes paraules de presentació ens agradaria res-
saltat-r.e -unes qae ne surten al prè'.eg de I« collecciA i
q -e sé, i »cl t. significatives de l'esperit de LA ÌCSA VERA:

:j ,":-*írr:5 ar »*

rí j dwidir a ^irfsir?« a r t s f j» |«KÎ fi»*» -
-« !-3 ríiM r*T»?*aîI J« «aja SÄ?» 41*« J* li^ap ptra «^
?*»*ï::*í J#! »«j«3î*iîi3*e r^n^MO^V sr: ìttice S$M é» el
gr-iAJí" 5?èr* -B*?3Í. f »t ««<»* »¿-jure1* -í* sp»*» a 14 laa^t»
rié*«îrr pi2;!û<ae «»«itici* io pti*>iam#<sfr4. î*dif4M*t* a
',3 btll#9& »2H ptára i* la Ifara psi&iiii» a la» «î
¿v* i^xtii-î** it 3fcf*%fF por otro* màio* ïf** »w
*! ¿urti i *! «"»ta*. f*t-»»e« £p«ii*t»«í* «ffw«* J»

!̂ * J# ^^»ti^»* 3fìi*;a* fu* «o fatu f ««tá?



lu t«n*r « f« MIWÍGÍ0 l»» tnormea posibilidades expre-
siva» et una técnica tem noble, *« contagiaren muy
pronto la paêiân êil grabado. Tentée dibujantes lo
bastante bwnos pam fcsatr i« pep»! brillantiti*» «*t
««t« OfNietö. (S)

L'exposlelé va roaafiÉr*. cèerta if d« al

5 de deaeabre i va despertar un notable intere». Sorti-

ren articl»s a d i varaos diari» 1 ravi atta d'art d'entr*
les que destacarien El jÇ orrgg an , La_ ................ ,
P i ari o da Bare 1 1 ona o Ljrisa (4).

En aqyest« expo»icié JAUN£ PLâ fti va con-
ferència sobr« les tècnlqu«» 4*1 gravat diapo-

sitives gràfiqua» qu* havia fet l molt
adients per il·lustrar ei tema.

La xerrada vm tenir èxit 1 d'alî5, GVSTAV -lli;
li va eacriur« «1 llibre scbre >,- té-rn: ̂ ues

calcogràfiques 1 1 'estampado la seva editorial pa-

blícaria el 1956.
Per la part» i en de l 'exposició, ç] dim

24 de j "JAN DE vi fer una ponèn-

cia el tem» "Los barceloneses del
IVI II",

AINAl'j, director d'art d« Barcelona,

subscr'pvor de loa collection» i coneixedor del gra-
va» en là històrica, ¥* citsetwolupar cl

discurs prerent » referència cl del pròleg

«ndavmnt «seriarla per »1 d« 1* C.G.C,
titulat "Els catalana del XVIII"

L 'entrad* en e»c«na cl« serles de LA VIRA
a nivell públic fou Important i meritòria. Presentar 24

nüneros era tot un èxit. Voli» dir el project* havia
arrelat l no s'hmvi* en propoate». LA
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VERA, 1 concretament *l* seus promotors, tenien molt
clar en el del seu llançament que, a mínim,

s'havi«« d* trour« 12 né»«ro». Ar* »••n pr«**nt*v* «1

doti« 1 «Imo confi tur*»» un priowr voli» l aca-
bat, fot» un* victoria 1 *lhor* un repte p«r seguir en-
davant.

LA tase» difícil J« a*h*vi* »^«ittiat. Evldent-
raent , 1* figura de 1« fou decisivi «n

aquest èxit. IMBERT «r« un viale de futur
i això ho havia vist clar d'un principi. La gent

confiava en ell i ell no ela defraudava. Tot allò

estava promocí ona t o qr* tenia alguna a veure
la persona despertava Intérêt i tenia gairebé l'è-

xit assegurat.

A partir del 1§50» es estendre

per Espanya i per l'estranger i tret de J*»ny 1952,
es va mostrar tota I* C.G.C, al Casino de Tarragona, els

gravats de La VERA no «s tornar a veure a Cata-

lanya fins al 1985, en d* tetes les

col·leccions al Palau de la Virreina de Barcelona Í5).

El dia 6 de febrer de 19S5 les
.-••f ve s ^,rt»s per a se'*•*"* :' públic» 1 per prl»«ra ve-

í*13' *"tes >3 ~:iier?;^r.s 'ravuts 4« LA i
I»? * res """r.', grafies l'autors * «rs tento».

La viatjat i PLA volia

que es deturés i s'exposés * Barcelona, 1«
ciutat on es va engendrar el projecte» 4'on va sortir

«1 primer llibre de l'editorial i d'on e> va lliurar la
priB.era de les un text l'illustrava.

FEAWCESC va en «1 procés ocu-

pant-se de les primeres gestions,1
regidora de Cultura de 1'Ajuntaaent é« iareelona, i



collaborât a LA WEM glossant un gravat de

RfFAEL a la col·lecció va do-

nar el darrer de «à parqué lfejtpestelé es

a terme.

Mercès a aqoeat* e»pô«iciét PLA v« cloure la

darrera col·lecció catalana incompleta,

teaies de c i re.

En la trajectòria artística qae PLA va

escriure I.PUIG encapçalant la

nografia, déla aqueste« paraules:

l'n ff çrtgwt& aï LA ROSA VERA r»et '««tir *r»r :'r¡4í'*3r.

•Î'.irîtAîi«? í* irrtôîîf ¿*»*îr-*t: uni
0^P "^l2ÎÏ^2£îCK. J*^^ ''î*!?** 15^^ —

^^'I-.IT mwÊ hu^«4tf « Z?'*2 *^ pO^5 ^4^ ^ *U2 "**?**ff? ^=, * 5f í". *?^ —

.7~»! vr 'w ií "!•:.? îrt:«ta« írïícJ'i·e.ï"; ,-"*J;: "î*--:*

ri» rî<

liiH : ru¿?I¿5i<: ils

if ?i:

Això s'escrivia ei 1982. Ara, í a 1'empeny

i 'al co 11 etc i onis Incitaven JAUME PLA p«r a-

cabar la col·lecció i per l'anhel d'exposar LA

a Barcelona, aquells d« X.PUIG

ja í,òn remi 1 tat,

havi» glossat un d*«qu««ts darrers

gravats «1*1 circ, concretament el n«9 d« JOSEP AMAT» i

creí«» la seva participació en LA IOSA VEIA el va

motivar a tirar endavant l'exposició.

Prop d* dues-cent«» procedent» del

de la Secció d* Gravats del U.A.M. var«n estar del S de

febrer al 21 d'abril íes v» prorrogar) a l'abast del pú-

blic penjades a les parets del Palau de la Virreina.



Fins aleshores. Les f Elei«» dt L« lo«« Vera havien
t*tat im producte clarament è» «Inori*«.

Però un 4*1« fets més importants esdevinguts arran
d'aquesta mostra feu dubte 1»«laborado d*un catà-
leg «oït couplet qu« reculi tat*« i«» Inatges gravad*«»
aixi alguna textos important« 1 l'índex d« tots «Is
participants en ï'aventura.

Amb 1 "experiencia que JAUME PLA tenia enver» el
del llibre, va posar tot «1 aeu e«p*ny i la seva, cura
per elaborar aquest bell catàleg.

Tres col·laboradors de L«s Edicions» X.PUIG
i MARIÀ introdueixen

el sota tres vessants diferents.
sintetitza L'Aventura tí* "La Rosa Vera"

prenent « pauta «1 treball qae havia escrit en motiu
de la monografia d* JAUME PLA. El text fa referència als
promotors de La VERA i a tot allò envoltava el

funcionament: Ica col·lecciona, els premis, expo-
sicions, l'expansió for* d* Catalunya etc.

Con a historiador d« l'art, es
concretarà en la vessant de les tècniques, d*la artistes
plmàtics i de l'estètica que regnava «n LA VERA, i
ho fa cl títol d* lla gravadors de "LA fllA".

en canvi» 1 per la seva condició d'es-
criptor, vm escriure un text titulat Quan la laatge e«
fa paraula on contempla 1 èmfaai «n la part literà-
ria.

El conjunt d« l'exposició va »«reiner «i d'arts
Plàstiques "Ciutat d* Barcelona" ifSS, pel »«y recull
de l'obra gràfica col·lectiva del« any» 50.

El dia de Eulàlia de l·any es dictava el
veredicte en favor d'aquesta exposició 1 d'una altra
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tingué lloe m la Galeri* Jorn f rat« d« Barcelona amb la
qual ira haver de comoartir el premi.

El dia d« la inauguració « la Virreina, MARIA AURÈ-

LIA CAPMANY va adreçar unes paraules al publie assistant

1 el dia 16 d'abril, JAIME PLA va pronunciar una confe-
rència titulada Sobre L* Roa* Vera, «1 gravat original i
»l t res coses (?}.

En aquesta xerrada -qua «ra sobretot de caire tècnic-,
JAUME PLA va aprofitar 1 •avinentesa per demostrar el
desacord algun critic «l'art que havia escrit sobre
el arran de l'exposició. El crític al·ludit era
PUIG i 1 'article es titulava Fer paia aab els gravats
de La tosa Vera. En ell e» deixava veure clarament la
seva posició contrària a 1 'estètic» regnant en L«s Edi-

cions (S).
PUIG, després d'explicar « grans trets era

LA ROSA ¥£RA i en consistia, s'erigí* en portmntveu
dels espectadors 1 feia notar el desencís davant la

poca qualitat d* la ««jorla de les estaapea exposades.
Però el curiós és el justifica
les paraults «1 propi JAUME PLâ delà en el prospecte

•le llançament de la sèri* ELS DE LA VERA;

¿a obligatt a ftr r*p«tír at~
srïista davant la. qttalitot êl prurit d'una

isvetat abecluta s fe
el ncmbrt d ' j f t Í 8 t « 8 tot bon ar-

ne vat dip im en ff j

El problem« de recollir paraules i extreyr«-l«a del
context moltes vegades viale fragaenta-

da 1 equívoc«. Això en l'article d'AlMAU
PUIG.

JAUHE PLA en el sey prospecte acabava el fraipent
precisaaent »cisrint «1 perqyè d« l'Absència d'alguns

que potser ARMAU PUIG troba a faltar;
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Xtxí l'abeència <Íf melt» new* fM* km fcuwl trobat m
faltar at lat no«Cra 111« t a at decada a indiferència em l'interem&t
davant e§ l'art del gravat o 9 altee* raen« et diverge* ordrem, §em~
pr« a!i«n*« a I* no«tra iwlxntat. (lot

Més «vall d«1 seu artici* ARNAU comenta:

.»».Jätete Fla, tot <?»rcaní gravadors, dtsidi que seria
«U qui atorgaria t'autèntic* titulavitat et iniciant la
col·lecció ^tonografiet et la Eoea, Verna", d» la n'kan sorgit
t r»», Gran Sala, Srsm^er i ell mateix, amb tratte gravate
(27)

Però és que JAW! PLA no tan sols va triar els gra-
vadors qy* considerava «és »di«nta per fer unes »onogra-
fles, que j* »bans, a la sèrie de ILS GRAVADORS DE
LA VERA, deixava clara la s«va intenció:

p*r la (es refereix • 1« C . G . C . J
ne vol dir dt TU« éfixem la paleetra. F«* conti-
nuar, âne llfu^tfr«« oariant« a í 'intere»
dele tubssfiptsrtt facilitant t'oportwtìtst de a SF-
tt«t*« qut s'kam revelat a «titttte* t pr«fff«tap una
"ira l 'ats^F fü« 9-iynifímve fer vega-
da. 3 M« -art tat a. f i l l

És lògic 1 comprensible, i j» ho dit altre» ve-
gades, que essent J Alili PLA «1 €i rector u% L«s Edicions
i essent ell qyi «altercava les hor«» ensinistrant els
gravadors i tenint cyra d« tota la part artística, fos
ell qui triés els artistes qu* volia. Ell ouitelx ena ho
h» coaentat i s'entén qu« així sigui. PUIG potser
ignorava que ensenyar a gravar et lent i costós 1 d*«ana
molta voluntat.

Quan JAIME PLA va veure q«* algun« €'a«nie«t» artis-
tes destacaven en aquest art, ho va aprofitar i el» va
incloure en vàries col·leccions. Ja sabem que el «eu cri-
teri és el que dlctanina si aquell artista és o no bon
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gravador, però, deixant m un eostat les seves preferèn-
cies. i* legítim que JAU« PLA intentés donar qualitat
a l'obra fent gravar aquells havien demostrat mi-
llors aptituds.

Per acabar, i Això i« el que més polèmica tia provocat
en lat premsa, és l'afirmació que ARNAU PUIG fa en dir que

¿fel è» l'obr* d/w*«» putti«« I literat*» tl
i fu« d«fuig l'aventura, f M j

Evidentment, l'artici« d 'AMMO té coses enetr-

tades, perd la seva é» una visió yn xic sectorial on

deixa de valorar molts a»p«et«» positiu« i aquesta omis-
sió pot confondre els lectors.

És cert que 1« »ajeria de gravata oferts p*r LA

VERA leñen un aire clàssic «n el sentit d« »egulr une»

línies figurat« ves i llançades a 1« innovació.

això hi este« d'acord. També ««te« d'acord en acceptar

que» ve lent i e« col·lleciona d« LA IOSA VERA* ...la
d« ecnjiait et la, d*'jm ftt híetdrïe «pa la e'íneiéineía m l'se-

ïi'jitmi ,...•' II J

LA VEIA v» ser yn intent «oït meritori 4« voler

donar » conèiEer 1 infondre entre el» artistes plàstics

i cl públic l 'art del gravat. Però dlssortmdaaent «s va

quedar en punt i, tr«t d'aquells artistes j»

gravaven, «oi t varen continuar f «n t -ho després d'a-

quell* «xeperlènc 1*. Mo e« va crear una «»col« de grava-

dors tal s 'entén avui en dia, une una participació

esporàdica l profunda en »1 concixcMnt del »«di.

Però si bé ho rccon«ixea, cr*lM qu* ARNAU PÜI5

hauria d'haver esmentat altr«» a»p»ct*» positiu».

ts evident que un dels propèsi t* de JAUME PLA i d*
VÍCTOR NI D'ZISEi? ajnb 1« seva era la d* f«r

pais i rel laucar el gravat a Catalunya unes edicions
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catalane« 1 «n eat al à, però tanto* é« cert que no tot
s'acaba aquí 1 que s'ha é» valorar 1«« dificultat» «n
què e» van trobar per dur-ho m terme.

ARNAU PUIS també hauria d'haver-se adonat que,Junta-

rne n t amb els gravats 1 textos més fluixos, n'hi hm d'al-
tres de francament bons, 1 això no ho .iu.

El seu article mostra aspectes * unyents on té el seu
punt de raó que compartim, pere érele« que si una menti-
la f« nal, una mitja veritat també en pot fer. Malgrat
que no s'estigui d'acord en unes idees i en unes fames
de fer» s'h« de procurar ser prou objectiu« per sa-
ber apreciar allò que de bo té una cosa 1 valorar-1« per
damunt d'ideologies o »»neres de pensar.

dies »és tard, el 2 d'abril i en el nateix diari
Avui, ALFRED BADIA escrigué rèplica sobre l'article
d'ARNAU titulat Les Meravelles de la Rosa Vera, que

no va ser contestat (15).
Abans, ALFRED BADIA n'havia escrit un altre de

llarg que 1'Avui no va publicar (li).
aLFRED BADIA reerinin« a PUIG el fet d'ignorar

els aspectes positius dels quals -jarlàve«:

gut no ¡t «p* 01 efttie é'oft fi*«
«oït** dt lêê ti·anp** et léê mitifioa-

? i 0vitar-l09-o tra*p0jar-l4e ei sttà o
pos tn la e •«<*£••*• a l'tara â'êmttft
leê obres d'art mtèn*,m fu* »io «ta MÛ» «â eo*!«». (17}

Taube li retreu que no valori prou la tasca dels li-

terats co« a "il·lustradors". Si bé comenta

aquesta novetat, s'oblida de destacar alguna exemples
rel levants 1 es l i m i t a a dir que io mm ««cau d« ftr
referència als lutare delà textes afte quale, tainatiir, podrtem
ftr I«« mat «ixte cbeervisicns aplicadee mìe plàstice: m tol «scrip-

tor »10 é** f«« i« bon ptrs^pto* pltot-ie mí, al lä

. ili,1
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Malgrat que «1gun« texto» son mediocres i forçats

per l'obligació d'haver êê glossar un» imatge Ja gravada,

hi ha tanbé escrits excepcionals deguts a la ploma d'es-

criptors Il·lustres que han sabut interpretar amb gran

encert i mestria le* lini«« 1neidldes dels artistes gra-

vadors sobre la planxa de metall, âixè ARNAU no ho

constata.

En general» en cap critica a 1'exposició d« 1« Vir-
reina -la carta d'ALPIlP BADIA no publicada j* ho eon-
templa (v.notali)- no et parla di« 1 »aspecte essencial de
l 'art del gravat eo«a «itjà e»**tic propi ca-
ractéristiques que noaés ell té i que cai remarcar.

Dissortadament.les critiques «ölen ser fetes p«r fi-
lòsofs, teòrics de l'art o afeccionats que no
practicat a l lò que cottenten. Entendre 1 llegir un gravat
o un conjunt de gravat» seapre serà diferent vist
ulls de crític que els d'un professional de l 'art .

JAUMf PLA « practicant del gravat i notablenent
fer i t per la critica d'AIMAU PUIG va escriure carta
-qy« després no seria publicada-, per expressar aquest
pensane«t ( l i ) .

Del contingut que reproduí« a la nota 19 voldríeu
l*st*c»r-ne un aspecte iaportant. A l'article d'ARNAU
PUIG, Juntament *"»b el text» hi ha algunes reproduccions
de gravats de LA IOSA VERA. Ço« a peu explicatiu hi diu:

à dalt t a l'ttquirra, et ó««p un
d» ü, à* Safo«»«. 4 la dreta« r««« mitoWic" dis i,
d« Josep Obialt, m p0«ma A /.f .FOIX» ï»«pw

¿utm, al sottst, tm oMtorttmt de /attm Pis í» a «ota» *Liaairia i
?3*t*daf", aiguafort, «tes í rulota á* ft»i«e**e ¿fM.Salí
m p0*ma, dtl mttix í f tö I» dt Carl*» Riba.

Sobre aquest fet JAIXÜ PLA escriu en la seva carta;
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/tornarci** q*» i» una liait iuta gut l'autor dels peut
è» U» fepvoêttteian* m baffi lUftt «t text d* l'art i f le que seam'
panden, peut am «t lltgtix exaetoment «l contrari à» la realitat: m
é» MW gravat d« Mampou »obre m poema, è* Jotep H. de Saaam, eina
un poema à» Josep H, è» Socarra »obre un gravat êê Mmpoit; ite» f i l )

Aquest peu pot fer molt de Mil en «1 sentit de con-

fondre el lector perquè, si algú ne es llegeix el text

que l'acompanya, pensarà que els gravat« ü» La

il·lustraven els textos i no pas a la inversa, i alesho-

res no haurà ente» un del» aspectes fonamentals pre-

tenia l'editorial.

L'exposició» que estav« prevista ser clausyrad« «i

7 «l'abril, fou prorrogad« fin» al 21. D'ella ena

la sèrie d'escrits que es varen fer 1 el catàleg re-

culi totes les reproducción« t que é» un* obr» Indispen-

sable on recórrer si es vol saber qy«lco« del gravat ca-

talà de postguerra.

El catàleg és «oït acurat 1 és un per a

situar ràpidaaent «Is artiste» plàstics i el» escriptors

hi van col·laborar» les tècniques «s van emprar,

les col·leccions publicad«», els gravat» qpe es fer

i el text d'alguns pròlegs 1 co««ntarl».

La crítica va quedar d» posar «R relleu Im

tasca en pro del con«iït««*nt del gravat, tot i a1-

v»n escriur« article» «oït lloables i encerts.

Els forts van anar dirigits contra «1 fet

que LA IOSA VIR4 no «postava per 1 * avantguarda 1 això

JAUME PLA ho co««ntava en la conferirtela que v» donar

durant 1'exposició;

...p«? alpí, zquette f aquesta t«~
nm ui yr*it, m -'^perdo^oble de f tete: t» p«rtany«n a que ee'n
diu l , ic ìon«n ben igeine ia m l'avantguarda, me estan
at ser; e i de l'nantguarda. 1 mie encara : iqucttc* imatgtt,
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teMot, tenen im etrt tuf et noueentitta. jñw a algú. això et ei*
nemotmtitta equival a. I'intuit mie eemtmâtnt, a ta êtêqmlifieasié
total. (...) Cronològioament, je quedo meli lluny dal nouetntitmt,
pere m m f at ret d'acceptor, explícitament, ".- mem adfattié a ú
idea à» l'obra ben /«ta* que forn 101 postulat noueentitta.
(...) íuan t'acusa a La Rota Vera d'haver ignorat l'avantguarda,
«I que realment »'obliden wan altre« ootet més objectives. Per oo-
fincar, cal recordar que lat col·leccions âm la nosa Vera ten una
se le seia personal, una antologia; i que com tötet leê antologies,
uns hi estaran d'acord i d'altre» no. i» el neu ea», puc afirmar
quf ja m'era prou difísil ettsr d*acord atb mi mateix per tractar
¿'«star d'acord amb tothom. Sn «I 1947 ki havia molt poc» artittea

practiquessin un art som el que avui é» l'avantguarda »»tatalit-
. Si en aquell moment, ni ara, no m'imterettavm gens. Per quine

»et sou» el» teina ê'imlmire em mm m*® que /»ta Jo? fi ka, molte»
ontologie» per s le» quale mmi» emifteix l'avantguarda, i el» ar-
tist99 que "n'interessen a mi -i permeteu que ta digui ¡p*e
inttrstêen a moite» altret pénente- no i» que »iguin
som a, medioere» o êolentt: Êê que timplemmt m exiêteixm ;ii M
algú fu« protesti? Perd é» que meara aaî remarear m etttr« fet:
En ele índex de la Vera hi ha obrat d'artitte» «p* foren pr&~

aquatt» na havien per la mà-
gica at l'Stparit Sant t ne eren, mm, tabú» oficial
de tu i incombi* avantguarda.

El probi*«* de 1* crític« fou «1 deacon*ixeaient d*

l 'art elei gravat 1 veure les »eves qualitats intrín-

seques foren Integrades * La ROSA VERA.
D'això en parlares àapliWMnt al capítol Y. Ara del-

el tema la constància d'aquests articles que va-

ren desencadenar una «ajor polèaica perquè el lector els

pugui Jutjar.

Els gravati que fomaven el conjunt 4e l'exposició
de la Virreina pertanyien a les col·leccions <tel U.A.M.
i després de Barcelona es varen eseaüpar per mitres In-

drets de Catalunya.

La prisera ciutat que va acollir la nostra fou Olot,

el 1985. L'organització va s«r un xic descuidada. JAUME
PLA no en sabia rea ni el van avisar per la inauguració.

Els quadres estaven posats per terra perquè no hi

cabien 1 la critica no «n va dir ni un mot.

23J



El gener u«l 1986 *« portà a Vilafranca del Penedès
(23) I l'octubre tie 1 Mteix any anà a Terraaaa. al Cen-
tre Cultural de 1* Caixa d'Estalvi» de 1« ciutat (24).

L'exposició fou especialment interessant m nivell
personal per aliè que significava Terrassa per JAUME flA
tot i que Su inauguración, «n «f Ctntrt Cultural, pati fatùliec-
mtntt deecp«reibida, puna coincidió OM ti dia. m qui m Lontana té
trataba, ti f ut tiro olinpico et Bore» lema. (¡$)

Va passar desapercebuda per alguns, per nitres feu
un« descoberta i per altres un record d 'aquel ls temps.

Després de Terrassa, l 'exposició havia d'anar al Mu-

seu Provinelai de Tarragona, pere per problemes d'asegu-
rança no es va dur a tene.

El darrer lloc on s'lia pogut veure la mostra ha es-
tât a la Casa Golferichs lie Barcelona, el novembre «Sel
1989.

Ara, si algú vol veure aquestes obres, ha d'anar a
consul tar-lea a alguna entitat púMíca com el propi
M.A.N. o la B.C. Ja les col·leccions privades solen
ser menys assequibles.

Pere Malgrat que s'hagin aturat les seves mostres
en públic. Les Edicions de La lesa Vera Ja formen part
de la histèria del gravat, i a qualsevol enciclopèdia,
història de l'art o històna del gravat, LA hi
té un espai reservat ert la faceta de re val ori trac i ó de
l 'estampa i en la doble vessant estètica i literària»
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la m J« «stava
arrencada I gairebé finalitzada. •* n'exposà una nostra
a Madrid.

El carrer Sacramento, t concretament la casa 'l' EUGE-
NI 0*015, fou la plataforma de llançament i divulgació
de LA Vila m Madrid.

EUGENI D'OIS va instalar-»« e« aquest« ciutat l'any
1 «1 1§42 va fundar la "Acadeaisi Breve 4* Critic»

de arte** qye voli« donar a coaprend-r* l 'art a
través uè dyt» «»posicions anual«: a l 'hivern I l 'a l-
tre a l 'est iu. La de 1 'hivern portava el d* "Salón
de los »ice** i l 'a l tra *ra "Exposición antològic»":

** «t<3 t* ** ^
?é au fxietfK

j* ìris1 !c "wjar fXftuestc a&j^tíí* un 2»!'» -
3

irr*. Senara Idimí* *« «tí* í>í*»i -i* rpí

r.-í irrita* matt.'«« ?a»t

En un d'âquests Salons» c one re tarent al novè, s* hl
exposar trenta-tres gravat» d« Là iOSâ VERA il·lus-

trat» s«n§le» textos qu« pertanyien a la C.G.C, això
succeïa el 12 de febrer de i l'èabit de l'exposició
tenia lloc a la Galeria iio»ca d* Üa4ri4 (27).

Q "IX de los toce1* acollia aquell any artis-
tes de **Lm Escuela de Pintura Joven dt torctldn***
formaven part dels Salon» <t*0ctwlire {s'hAVía fet el
quart), promoguts per 1» O'llSlW, Algwi» ««ells
eren o «eritn prOEi«a»ent eolialioraaor» d« LA VEIU.
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En són un exeople JOSIP GUIHOVART, JOSEP HURT UNA,
« ÀNGEL LÓPEZ OBRERO:

VÍCTOR N* D'IMBERT i la seva esposa eren amics d 'EU-
GENI D'ORS 1 ja aban« d »aquesta mostra de LA ROSA
«n ti "IX Salón le los Once", EUGENI D'CRS havia cedit
i« seva "casona" del carrer Sacramento per a mostrar-hi
el primer voluti de la C.Q.C*

D'ORS, en un viatge a tercel ena» va tenir

ocasió de veure la tasca feta durant gairebé tres anys
de vida de la C.G.C. 1 la idea el va entusiasmar.

Aprofitant 1 «esdevenluent ée celebrar el sey 70 ani-

versari, EUGENI D'OIS va voler exposar »quests gravats

a casa seva, coa en altre« ocasiona havia correspost a

altres «ani f estacions plastique« notables.

D'aquesta exposició el diari La Vanguardia, en 1*

seva crònica de Madrid del dia IS de novembre de 1951,
feia el segïnt comentari:

f«! la casona de 3a?j*aft€nts,l -ttaàfid v.tigw?t til
í- Ü rebatido, a dos paêOê <J*l bullieicto Madrid d» Aleald ¿
»-'fa-, <(m el domicilio i» ï »w*«t«J titgtmiu d 'Ort, acogedora, suri t teta
'•rdialítvn aeaáíma prtuadia, ha tenido îiigop iota, fitgts iiîytis.
J*>yic f i l a zo*i0 «mirilfnc êêpaWoroJia et ma maffnîfie® iniciativa
b-3f? f lernte®, gut -3,lfan»a„ ia€ podría d*ein*t au ppQ$*£cien »safi^nat
Je fxpueo, per *.**» primmm xqitt» k* ceiteeian dt gmbodot ffantt*qpc~
rixe c 9 "Nota Vertt", tut ifrt^a, íemo t« saht, yarn fiel t«or€a >eie)
If gr-tbadcrm bajo ui dirteeiam de Vletcr lt.de I«*e*pf y Ja. im Pla.

£1 af^ar I«tf>*i*t «çîterf tu et aeto qttt i^»*ia«N?s» la
f nzlidad de ttta 0bi*o dt «xpawien ettitie® § agraefffia a don Eufft-
r c ì'Jft «l ymffot® ûfreûv*i*nto dt *n »ua. Ccntefte mtt, dtfi"
niendc la "Koto, F*«i* forno una m*t®nç»as!iên dt <wí»í<M J« raíom d»
l*t .irî« fleet testé", y al mismo tt«fö ofreeie a na «dit crea un
pmsî~ en el prâximG Salân <J* lo» Que*. (Si f

Davant l'èxit d'aquesta mostra i dels elogia que del
gravat havia fet D'ORS, e» va decidir incloure
Les Edicions de La loca Vera catalana al proper "Salón
cíe lo« Once**.

En motiu d'aquesta exposició a !a Galeria Biosca de
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Madrid «• va «Hitar un catàleg prologat per EUGENI D'ORS
anb 1« reproducció d'una d« 1** obres é» cadascun d«ls
oasi, participants. Al final hi ha unes paraules d* VÍCTOR
N* D'IMBERT sobre «}« gravat« d« LA ROSA VERA que s'hi
Mostraran i l'índex dels trenta-tré: participants.

JAUME PLA no va intervenir mai directament «n aques-
tes du«« exposicions madrilenyes.

VÍCTOR N* D*nUOf li v« demanar que escrivís un
text de presentació per l'adveniment, però no el v« con-
vidar a assistir-hi. Aquest text, un xic retocat, é« el
que «pareix «n la cloenda del catàleg, firmat per VÍCTOR
MI D'IMBERT.

Ac,uesta d« scensi d« rac i è i aquest cert «ire de prota-
gor.isme no va agradar JAUME PLA 1 és una de les cose*,
potier l'única, «p* recrimina « 1» D'illllf «n
l 'afer VEIA (29).

Després que Les Edicions arribessin a Mplr id , JAIME
PLA v« conèixer personalment D'ORS en una de les
seves tertúlies. JAIME PLA mai no havia estat amant d«
la «anera de fer d« la societat «adrlleny* i trobava tot
un teatre aquelles reunions tan fingides. Malgrat tot,
cregué que el d'EUGENI D'ORS havia de figurar a LA

VEIA i així ho fiu.

Els gravats de LA VERA al "Salte d* los Once"
van passar un xic desapercebuts. A la majoria dels lloc*
on s'anunciava la mostra, «1 f «t quedava reduït a dues
0 tres ratlles que comunicaven l'adveniment t prou. Les
lloances i les paraula« més redundants anaven dirigida«
als pintor« -que «n aquella ocasió «ran de Barcelona-,
1 sobretot a allò que representaven tía telena 1 la "Aca-
dt.nia Breva d« Critica da Arla** així eoa «1 «au fundador
f president D»0t§.
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D«l» treball* no s« 'n d*ia gaires cose», però en
canvi ** creia important fer notar que Junto i tilo* fet re-
fereix ala artiataa de "U Escuela de Pinture Joven è» Barcelone";
/t'aura la *cl«cci¿n es frabaâe* cont+tçordnfoa et la Roea »>IM. To-
da« la« aéra« i«t«re«aro*i triiwmewt« « to« soncwrrentet al soto Je
of*rtura, <entr« toe fl** figuraban donat dt la *t¿0r sociedad d» Ma-
drid n *u?ta* p«r*c»»alv¿cui«« <f* la« art«», la» I** rae, ta po
*l fmn manie, la £*tíWH*ttáaá» la aiplflwiet« y t! ptrioâitato.

Sis anys més tara, ti 1958, Là tomava a
exposar-»« a la capital d* l*«atat» pere ara ja no «r«n
so lañen t gravats de la C.G.C, eli qu« es «ostraven» sino
que a »incloïa obres um la sèri« ELS StA"A3öIS DE
LA YE1A i de LOS ARTISTAS auto
plàstics i escriptors de Madrid o del» »e*^s voltants:

fi là á« fiepo*teíi3»i** di* la t<
4rtee, »n *l & i« 0«

«¿tat A fu*
2 le» *fif£e£o*i»* & I« f ««to* (tie).
«í?*i entre »lîo» li-fisa» Cate-
I!*ro, Oiïí»w f t fe J, *te. ¿oe la*im* t«n d* t^ca
I tt «rar io J« Ï«* *£• preettgioeae firmeu è» f pottat.tll)

D '»questa breu ressenya »e* n pot treure conclu-
sión» ai s torsi onades sobr« LA IOSA VERA («I é» que "La

Verde** és La Iosa Veraî. En citar només tres artis-
tes plàstics 1 cap d ' e l l s catalans, podem pensar dues
coses: que a LA ROSA VEIA tot» els participants són cas-
tellana o els «i 11 ors gravats que s'exposen perta-
nyen a les coltecele LOS SlABADOtES. En ánodos
casos la informació és insuficient i provoca confusió.

Hi ha en canvi altre» article* sén né» explicit»
i donen una visiö ni« fidel d« la mostra. Aix í , la revis-
ta Pestino de Barcelona , l 'anunciava amb aquestes parau-
les:
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Sigm "Roca imi* m *n appaia «i favor Jet grabado.
il entusiasmo Jt MI» orfoaiMdore« por dar « etmexnr tn una 3r«ei*n-
;* difusión im refinados cualidades ê§ têt* art* tan ¿«portant» per
Io* nanttpU« tljmentos et btlltSA « int tree cm It em fieonontte,
no ct»a MU «mut®, <iJi*ii dc mm stritt barcelonesas, qua tanta

prodkjtran per «M ptrfteta tjtciÊfifa, ta ifttiaa 4t
ies TI« «MINI Jt î*«f", lipas y*«i* arieti,«*a£*e ha ties TI« «MINI Jt î*«f

«n Madrid y *»^ú*i «I «1*110 «i«t«iB á» grabado» aeafoñadof ât texto*,
unce % s r re« soda uno Jf cuítor distinto, su sol«çci6nt et "Los w-

grabador«**. (...) Et 1 1 pasado novitnbr« ''flota Vtra" ka r*a-
en Madrid, en ti palacio es la Biblioteca tiaeio*ttl y son !<i

i« la Dirección Gtnfral es Bellas Artes -rntcerttora del e,;e«t-
rlar ¿níso át la eoléS9Íén-t del M*sto it apt t Contmpcvdneo, iti
'nttitxto dt Altura iispénisa K et diwrê&s Dtptffiümts 3*n»r2!*í
del *~ìni»ttrÌQ de tditoaeién Nacional t MPIS saepûtieiân d« tie» r€s!í*.a-
?:>ies, ai** lltgan koy etl total ât eitnto veintisiete gr-íbad'st
-i??*paAad?s dt stroê tantss textos, mas 1st cofrt/spcnditntes r

'¡j rrf'-fö* para fada, una de las stritt, fit!

Les cent vint-i-»*t otor«» corr«»p€>n«rt a la COLLECC1Ô
DE («1» dos voli»»), a les tr*s
priacrcs col·leccions û« 1m »êrl« ILS DE LA IO-

SA ¥E1A, ml primer vol« d« LOS ARTISTAS i

algunes «staap*s del s*gon volt«.
L 'exposició, que v» dur*r del 3 »1 17 de novesbre,

va ser éxitos», perd ti di« de la inauguracio hi
s«r presents el director gener«! de ielle« Arts, 1«

sev» mul ler , 1» nul 1er de JAWŒ PLA i ell «atei x. El
r«sso a 1» pressa gairebé nul.

ts curiós, però, el eonentarl en féu 1« revist*

Yatros. <3e 1* Associació de Pre»»a Mèdica, en 1« qual en
el apartat dedleat m l'art pmrlav« d« 1 * exposició
dels gravats de LA IOSA VERA quelcom molt lligat al

ll ibre, pere sense cep «en« d* interès « aostm:

IV la 9u!eíp!teoá2 variedad dt mttt-mms que esta
ta» ¿aler-iïs d» Madrid, aenalartce wat no tante %a por

«tin la «í« 0 *-ence i»qportantt en le que a tu originalidad st
refiere -que otras hay quisa dt «tyor <*erecv*ientc artistico pora
ti sr€ti,GQ-"t sino por la, w^crtamíiet ásele -que offtctj al aa*ios0
•""ite^f lodar , som® exhibición paramente artìstica y acme señal de
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«xabiltovm actividad, étal «• S« ait yrabaào
i§ f UM«, (Si f

P«r un« banda, l'article élu clarament que el critic
pot trobar exposicions més interessants que aquella de
les quals parlar, paraules que no deixen en gaire bona

reputació I« »ostra. 1 per altra toante. Ilo* la tacca

ci« LA VERA però en l'aplicació del gravat a le«

arts tel llibre.

Is cert que Là VERA ha fet «n pro da la

bibliofilia i é»l II tor« Il·lustrat auto gravat» original»»

i d'això n'n«« parlat •xt·nsa··nt «n «1 capítol 11,

no s'entén que davant 1* exposició d« le» col-leccio«»,

GALAR, l'autor ds I »article» les sub

llibres. L'escriptor no ha «fités a les col·lec-

cions de gravat» «110 té força i» l'estaapa pur«,

deslligada del text, i d« 1« il·lustració. 1 le» pa-

raules qye l'acompanyen a «11»,

si fos un« »ena de venjança per part dels artistes plàs-

tics. Mal les col·lecciona d* LA VEIA estat pen-

sades un llibre il·lustrat gravat«.

y« cop es f* evident «1» crític» d*art -**"»-

tes vegades no entenen gair« »11è q«« els toca criticar,

i si bé l'autor d'aquest article volia queilar un rei

lloant la cura i la qualitat d« l'obra presentada «

1» Biblioteca nacional, la intenció hi «ra però ignorava

el %-eritabie sentinent d* Le« da La iosa fera.

estat constructiu -an «tac da I »««póstelo, però

•leaostrant i« coneixement ttsM. Criti-

ques d 'aquest tipus no solen f*r gaire bé al d*

1 'art.

* * *
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de l'exposició d« les col·leccions a 1« Biblio-
teca Nacional de Madrid el ISM, LA ROSA VÇRA va traves-
sar le« frc-nteres del p*i» vel per ser exposad* a diver-
sos indrets del sud de Franca.

Des del «arç del 1957, i «ota el é« La Gravur«
Espagnole Contemporaine, 1'exposició va iniciar un re-
corregut que començava a Tolosa d« Llenguadoc i acabava
1'octubre a Perpinyà«

Les poblacions per on *» van poder ad»irar els
volons de la DI les du-
es pruneres col·leccions d« la tèrle ILS §1 Là

1 els 20 primers um LÖS SRA-
1 foren Tolosa de Llenguadoc (març), Castres

(abril), Montalban {«algí, Agen ¡Juny), NiMS (Juliol),
Hontpelier (agost), Narbona (setembre) i Perpinyà (octo-
bre).

DE LASARTE« director del» HUMUS de Bar-
celona, va pres«ntar a J AIA! PLA.
1ESÜ1ET «ra el conservador d«ls Salnt-Iayaond i
Payl-Dupuy de foiosa i el cap dels del migdia
francès. Era un entusiasta del gravat i va organitzar
tot aquest seguit d'exposicions al d« França

cura i dlnaaisae. (34)
A totes les ciutats la prensa de la sona en féu res-

sò i, tret d'alguns aspectes de critica poc favorabl»
-1« minoria-, les paraules eren lloables en destacar
l'obra feta per LA UOSA VIRA «n pro del gravat.

va presentar l'exposició a cada una
de les ciutats del migdia francès on s'exhibí la mostra
de gravats. En cadascuna d'elles remarcava un fat dife-
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rent pu» « eafatitxar I« tasca dut« a tenu« per 1** col-
lecci ona catalanea.

Quant ai« articles dels diaris, la majoria citaven
paraules pronunciades pel propi o per altre»
parlamentaris i , en algun CM, «1» critics 111 deten la
seva. Hi lia. critiques molt reallstes «n el sentit d'ado-
nar-se que hi lia obres à« tot tipus» algunes de bones,
altres de «edtoeres i d'altres dolentes» tafeé pale-
sen que hi tia textos més encertats que altres. N 'hi ha
però que sén dures 1 remarquen 1« part negati-
va de l'exposició.

En un p§ls França on es «lona gran tradició
pel gravat i tota una escola de gravadors, era obvi
es fes notar la »anca d •aquesta tradició « Espanya.
aïl lats co« GOYA, o XAVIER demostren que
hi ha hagut grans gravadors, però en canvi no hi ha

veritable escola; la «ajeria fruit d'una herèn-
cia francesa. LA IOSA VERA ha volgut ser un intent de
fer renéixer l'afecció pel d*l gravat 1 «n la
original de fer-ho coincideixen tots els escrits
llegit sobre el tem en notiu «le 1* exposició a França.

Quant als gravats en concret, les lloancts gene-
ralitzades foren envers les obres de JOSEP GRAMYCR:

I*« ¿WM present* • ft il i * i« tré* »pt~
lion fui »* frit* í«» vouttoeaM» 4 f mit d'm»

f able et ÍA Pymtmim. fií)

L'autor es refereix al liée hi ha al gravat n«3
de la C.G.C., Pe les bèsties.

L'aigyafcrt titulat Cuadrilla (n«l6, A.C.I) -taube
de CRANYER-, una temàtica tan espanyola coa son els
braus, oferia a l'espectador tot el procés 4« les dife-
rents proves d'estat i 4« la planxa inutilitzada 1 11
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permeti* conèixer millor 1* »«va elaboració, pas a pas.

JAUKE VU. | JOAN AINAUD assistiren « im prisera l
a la darrera de les exposicions d'aquest recorregut pel
sud de franca, tant a Tolosa co» A Perpinyà ambdós co-
mentaren les obres da LA ROSA VERA ajudant a la seva
comprensió. JAUME PLA també va anar a la inauguració de
Montalban l de Montpeïler.omb la seva miller.

En motiu de la mostra itinerant es va elaborar un
catàleg que recull un pròleg d« JAIME PLA traduït al
francès, dotze reproduccions dels gravats l la relació
de les obres exposades, amb el no« de l'autor, el títol
de l'obra. 1» tècnica i el no« de descriptor que la co-
menta.

à continuació faré« br«u ressenya dels lloes on
«s va presentar LA IOSA VEIA, remarcant el» aspecte«
significatiu» que. segons el nostre de vist*»
aportar quel co» iaportant per «1 treball.

TOLOSA Oi LLENGUADOC. Paul-Dupuy, i S de febrer d«

Tolos* fou la prinera en acollir 1'exposició perquè
era el conservador del Museu Paul-§up»y i

va voler 1« seva ciutat fos 1» Iniciadora d* la ruta
qy« seguiria LA VIRA pel sud de França,

A 1»exposició hi varen assistir JAUME PLA» la seva
muller i AXMAtfD DE LASART E, al x í com persona-
litats de la vida política l cultural de la vila (3?).

L'exposició ea va poder dur a terme gracie* a la
col·laboració l l'empeny d'AOTOJflQ VI LLAC I EROS, director
general de Relacions Culturals l a JOAN AI NA LTD DI LASAR-



TE, director general dels Museus d« Barcelona.
ROBERT MESURET va dir unes paraules alabant la tasca

d« LA ROSA VERA tot fent esaent d« co« a figura
caudal dins «1 món del gravat espanyol i d«

i PARGtfAL «OLES, «Is quals figuraron m la
llista "d'associés honoraires d'artistes étrangers" 4«
l 'Acadèmia Reial d« Pintura d« Tolosa à« Llenguadoc.
També va citar paraules d« JAUME PLA escrites en el prò-
leg del catàleg.

Va cloure «Is parlaments «1 consul d'Espanya a Tolo-
s«, el senyor CAiLOS DE S11AVIDEÎ»qui assistia per pri-
mer cop * un acte d'aquest tipus a nivell oficial.

Dels articles apareguts als diferents diaris i re-
vistes en contentarle« d'interessants.

el t í tol íe Nua gravea espagnola à Toulouse,
f« un« critic« aviat negativ« i

•le l 'exposició.
el prefaci d« PLA »1 catàleg hi

a faltar un« al·lu&ió a ml costat del grava-
dor. GASTÖN POULAIN tom* « r«««rcar endavant aques-
ta absència de i dirà:

Pourtant, ott troi» arti*t**t Iteti*I
«a lax d*l t f oi t «t
»a 'un Jti*ïttptt*, *** ft

dé* u*i /«eil*«» tournent, «iwpft«, I«* yMt tut. Ibi*»
i tout** l** par i*»«pa«#» l«»
du retint Jf.Fis <tt J« í**
battu«, f i f i

Després de 1« »añera d« fer d'alguna artis-
tes plàstic« altres avantpassats RENOIR, MAILLCL,

TOZZI, o tet palesant una é«
còpia o poca originalitat, dirà:

3 «i à«* dant t« ftr-blanc
tei t* Je sardine t, m strait iavcurtux «t í «la



cute «os* ««prit. (...) l'f&rfort* ài Assenai de 2om frrtour Jit
dlggjpt fi'Mt fete sett*» mi* «II* «iff pen* trap vtfccmiq**, «t l««
D«** ff**** et /MM C*9@Wtì» f»t<?J, »<7k* M* /Ont fKt t« Wut 3fr«*
r roit*. «cwt <f'«n elotftei*»» Jimtf «t HMM I*ur préfèrent et b«<ut~

It elatticitm* plus frone *t pik* vivant d* Kamen Ctoltim, dont
la p+vjnbr* m nanqu* pat è» dent it é. fifi

IM tote «Ils se salven, segons POULAIN. RÀ-
FOLS CASAKADA -«1 bé els personatges són «near« enquílo-
smt9- 1 SALA «part i x sot* «Is
ulls ur, artista que ne sap dibuixar i ne té cap

temperanti t.
L'escrit acaba un interrogant:

d*«
intpirét tilt* t a»» «»i ftsaÉrt*;»»

»w» {«• f<f J

En pri««r lloc de dir no tots els textos
en espanyol, »1 centrar!» la «»Jorla en ca-

talà. O bé no 3"hi va fixar p«r «preciar 1« dife-
rència o bé l 'autor de l'escrit tf«§con*l« la
llengua I tot li va igual. Altrament, no creies
qu« «1 text el fes canviar d'opinió. Al un gravit
no s'hauria €e justificar per parault« el glos-
sen, pel llenguatge propi cal saber l legir
i entendre l h« de valor a l'ofera per ell«
teixa. no per escrits.

La crítica és dura i »treviaa» a volte* potier
crua 1 poc real pe «pe no contempla «1» aspect«» posi-
tius «ie la »ostra. D« tota »aitera ¿s int«r«»»ant i a te-
nir en per^yé qüestiona aspectes deter-
minats d'obre» concrete» i 4*fui§ les §«n«ralit«aciOfis.

MAURICE responsable «Se la crànica artistica al
diari La Dépêche ûm Hi di en ti artici« LA
gravure espagnole contemporain« d«s édition* é» 1*



Ver« qu« «1 gravat * Espanya im té una «scola d'estampa

sinó «4« aviat d' i Ilustrado t fa notar que LA IOSA /E-

RA lia intentat canviar aquesta imatge. Pere si 0é tia en-

te« aquest obj«ctlu de promulgar l'estampa pura, MAURICE

f» ha *.r*orè« «I f «t el» «»criptora

•!• gravat«:

Tou» ets affittile «epag^cls 9cnt ¿emê lêwp»
rrí* prit die t ixt i çui'lt ¿Mitfti*«ii, «lai« ile ¡/ ¿ffii*nnt i*n* i**!*
liierte f t s*n* *«IÍ* «aq?r**»íím p*r«»»il* fu» t 'ru p*ï*í ¿tr* ^t»'í!*
*ent pltintmtnt gmvmtn. (42)

No són els textos qua han sx>tlvat les iaatges,

a l'Inrevés i «quest és un dels aspectes caracterís-

tics i r«ia*rc»bles de LA VERA.

L*s lloances qu« de les fa són

b«n diferents a les de Parlant pai-

satges d« Barcelona diy:

/í v, s!^*:'/*, 'égtra ft tri«
plus le-Ksts, p!kí rti·M·í«» pla« p€*wé* rn taí!€3i» Jana ! 'ter- .r»t :>
¿«» r latí» *ï njir», i'siitr** **teor« <?nt la »aïWïo· flirti"» «t ríi^n-
t* .k -rc^ui*, ~2*idw jue zcrtctint $ppc9*nt m réatÍ9*f plttt ï**u«*
i UKf i/!:>aïf pcésit. • 4S '

MAURICE ha apreciar la qualitat d«

la impressió i d« l'obra ben feta, i això és ¿aportant.

Laaent% -en canvi- no es puguin ireur« «Ares de

artista perquè iaia dispersió i no deix« cap-

tar la personalitat dels autora. Almo és c«rt i per això

després JAUM! PLA encetaria la sèrie d* 1«»

d'artistes. Priaer, però» calia »sbrinar quin«» person««

raven aptituds tn aqueat art.

iíf



MOKTALBA*. Museu Ingr«í. 9 ite Mig d«

Després d« la inauguració « Tolosa» l'exposició ite
LA ROSA VIRA «s desplaçà a C ¿s t r* s, al «useu Goya, «l
IMS d'abri 1, i seguidament a Montaiban (43). fi catàleg

era sempre «1 mateix arreu, p*rè e« canviava el tel

•n use u i de la ciutat que acollia l'exposició.
A Mon t al ban, 1«« obre* «l« LA ta varen pen-

jar a it» parats (tel Ingres instal·lat m l'antic
bisbat» yn edifici dal sagla XVII. El port« el

del pintor i posseeix col-leccio ar.lt eo«pi*t* d'o-
bres sèves «11 ««tel* va donar.

va remarcar *n aquasta ocasió 1'Inte-
suscitat per La VEIA l m f «t important, el

de ser el poeta qui glossés 1« imatge gravai« Inter-

pretant-la.
Després de tota els parlaments» DANIEL ÎE1KOIS» con-

servador del Ingres, i PLA -qy« hi assisti

1« sevm »ui 1er- recórrer l'exposició

les obre» significatives «1 públic present.

AGEN: d 'Agen. ? uf d*

Al Museu d'Agen l'exposició 4e §r* vata de LA
hi v« «rrib«r el dl« ? à« Et l «lla v«

ruffianar« fini a final» de (44).

Els diaris de 1» fer à* l'adveniment
i entre ells hi h« cites en relació a altre« cin-
tati.

v« dir qvm la als

barcelonins PLA i !• i t» «1*
gravadors ne «r«n professional p pintors e «»cul tors»



la »«Jori« imi» quält no harían g: »va»- Mil , però que l««
seves obres anaven -i-, t ex c os a la
mà de grans «•cripton contemporanis.

Il diari la ato Miat destaca dos tipus (la-
gravata d» la cclleccló: «l« l el« paisatges. 0*1«
pri««rs diu «1 eonjunt posa «t ral 1 «u »l sentit viu
dl«i femení i la sensualitat a nivell plàstic.

cita Luxúria i castedat, d« D 'A. GALI

<n«l?, C. G. C.). Dala sagons, 4*1» paisatges» «i
de (Pai »a Je. n«15. à, S. I) ce« sí fos el

d*- *• 'Espanya daaolada i tràgic«.

Cuadrilla. da dei Hi *«pe-
sirle de prov»»« 4* «»tat i i« prov« de la plan*

xa inútil it.im.aii on es veu «1 procés del treball, s«rvem
p«r a lloar «1 tants per el

per aquila l'admiren.

EI diar* Sud -Que s t f» en dir
;

I« r'ítéltsí <-ft in* Jp$ss3*tt -*%ûn rut :#!>-
re :: j¿ „•.•*

ur -u^'.-r-irí, J* j*'a¿3Tí«;« î i*î s*î *t l
<( 3, *>ais , .i.-'-.'f A* I* réílif** f t „t eiméríté, j^TÍrjfír

*«•:: st« ?z^u# 5*M»Pá *r TU'*' I sen

Es Interest««! aquaat d* viata és cert
1» stâjcri« del» artiste» à« Là VERA no pro-

curât Indagar i aprofundir en 1«« possibilitats gra-
vat, sine s'han «r aquelles
blants al dibuix perquè el d*aqu«at

no «1» pera« t i« lluny. Ser gr»v«tfor no vol
dir fer o tre» planxes» «é« »i cercar
«Is «it Jan» d'expressió li propi» a baaa d'here»
i hores da trefe»! l ... *
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. Palais des Archevêques (4t). i «te setembre de

El n*s de Juliol l'exposició 4« LA vila va
obrir les portes a Nimes (4?) 1 després, l 'agost , a Mont-
peller, al Mus^u Fabre (48) .

A Narbona, al Palai« del Archevêques,
contenta qu« la idea 4« ta UOSA VEiâ fou eitinentnent ca-
talana Ja que «s va engendrar a Barcelona i va sorgir
de barcelonins. No fou pro-y acurat en dir «Is
textos eren tot« «n català Ja que n »hi havia d*
la col·lecció LOS ARTISTAS escrits en caste-
l là:

rifiati Men Im personalità de l 'artiste.
Elle est d'un m c&talemf. Ce eymintair*
littérain ou qu* ili-i a intuire è l'écriv&in e'ksmoniee
bien lit 9n till«t ou telles gra-
vures. (49)

que ROBERT MISüREf coneixia bé aquesta dife-
rència, però va voler posar èmfasi en el fet LA
VERA va sorgir en el sí de Catalunya i foren
edicions eiinentaent catalanes.

PERPINYÀ. Jules-Pans. 12 d'octubre de 195?

La darrer« ciutat franceia on e» va l 'obra
de retornar » Espanya i ser exposada * la Biblio-

teca Nacional de Madrid fou a Perpinyà f50) .
Quan LA ROSA VEIA es va presentar a de Lien-

el d'aquell any, e» va dir a Perpinyà
les obres s'exposarien ai Mu»ey Hyacinthe Rigaud,
deipréi de vuit es va canviar pels de l'Hd-
tel Jul«»-Paa».



à Perpinyà, i en motiu de la cloenda de l'exposició
itinerant, t amb 4 Ili assistiren JAUME PLA amb la seva mu-
l l er 1 JOAN BE LASARTE (SI).

El consul espanyol, «1 senyor NARIU, t àrab é hi era
present.

JOAN AINAUD Vi. fer una bena presentació é* la nostra
des d'un punt de vista tècnic 1 parlant át les tenden-
cies artistique» del» expositor«.

Perpinyà fou el printer 1 loe on «» posà de relleu la
de col·leccionistes um gravat a Espanya i on

es remarca que m Catalunya era novanent l'avantguarda
1e! progrés artístic espanyol.

El <11*ri Mi di -Libre destaca «1 fet que LA
va aconseguir l'estampa es deslligués de l'utilità-

en cl qual s'havia trobat immersa fina aleshores.
PIERRE el co»ent«ristA d« 1 'article d'aquest

diari» reconeix que no totes les obres ni tots
«Is textos ofereixen 1« »»teina qualitat. Aquest» afirma-
ció és positiva 1 realista alhora.

Per a e l l » la p»rmul« "Cosaopolotis««** resumiria «1
conjunt dels gravats exposats en 1» »ostra.

Fa notar hi hm un bon d« les tècniques,
;-ri s'oblida, o potser ignorava, el
procés tècnic cl féu un gravador professional (52).

El diari L* Indépendent Pyrénées Orientalg remar-
ca la presentació gràfica, el tiratge del» gravats
i dels textos i fa constar que havia dit
que i JAUME PLA ela gravador» espanyols
van ser incitats » renovar l'art del gravat per »oït

abandonat:

quoi t Jf.Jft*uF*t , ímepmtma> fégionel d**
art», mit l'acetnt fio» I 'iff ert èet «pi» «ous
l 'tapi* lato* et nt.Jmm Avmtti tt /si«* Pia» s* ifforsit ito ré-

Itur ü» art AP* »i
fSJj



Suposem ep« aine Í* un error del diari done«
MESURE? sabí« perfe(.t*«ient, i ho havia dit «n altres

ocasions» qy» form PLA t Mi «1»
promotors de la idea.

El diari diu que,11èvat d'algunes excepcions,predo-

mina «1 calssícisme * la MACA à« vigor i força. I que
el conjunt, tenint «n coapte que «la gravadors «ren pin-

tors o escultors, s'aguanta per l'elegància del traç» la
minuciositat del dibuix i p«r l'expressió viva dels per-

sonatg-*s.
a gravats Interessanti destaca Pe les _b est ies

i Cuadrilla, de i Il·lustració, de

(n«27, C.G.C.ï

A part d'aquestes vuit ciutats del de França»
estava previst que l'exposició de La VERA
trada a Bezlers, Tarbes» Angers i l'Albi. Però certs pro-

blemes burocràtics 1 de tràmits ho varen ittpedir.
es parlava de 1» possibtliatat s'exhibís »

Bèlgica i a Alemnya, però aquí «s dugué a terme.
on s£ s'exposaren les col·leccions fou * Holanda» a

l'Institut d'Estudis Hispànics d'Utrecht, i al Brasil,
a través d« la Direcció General de Relacions Culturals
del Ministeri d'Afers Exteriors; però PLA no hi
va assistir i no té pràcticament notícies d« 1'esdeveni-

ment .

Després de l'èxit de LA VEIA a França, la col·-
lecció a la Biblioteca Nacional d« Madrid el novem-
bre del 1958 on la noticia passà gairebé desapercebuda.
No seria fins e un» després, el gener del 1959»
i novaaent fora de les nostres fronteres» on tomaria

a trionfar.
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Piatti. Museu Galliera. 10de gener de 1959

El Museu Caillera d* Parla acollí la mostra durant
un mes (54).

JUANA va Intervenir perquè aquesta exposició

es dugués « terme 1 tío fiu d'una manera eficaç. Va acon-
seguir que un banc madrileny pagués l'edició del catà-

leg 1 d'un gran cart« 11 que «• féu «1 gravat de RA-
FAEL ZAiALETA d« la col·lecció LOS

(Paisaje » n«15, A.G.I). Malauradament» p«r proble««»
duaners» aquests catàlegs i aquestj cartells no em varen
poder repartir durant l'exposició.

L'esaentat catàleg consta d*un "avant-propos" de
PLA» un prefaci d« la traducció

al francès del pròleg al priner vol u« de ARTISTAS
a cura de LAÍN ENT1ALGÖ» i la del se-

gon volum, de CAMILO JOSÉ CELA. El catàleg inclou les
mateixes reproduccions qye el dels «useu» del de
França de l'any 1957, però hi ha peu» equivocats.

El gravat de ZABALETA. Paisaje, és adjudicat a
i el d'ÀNGEL , Piàlogo (n«ll, A.C.I),

a ZABALEfA.
Donat que l'exposició se celebrava a inici« del 1959,

ara també s'hi nostrava la col·ltcclo de ELS MESOS DE
L'ANY, tot el primer vol« de LOS ARTISTAS
i tris nûaeros del segon volum. Eren aproxla»ada««nt cent-
vint gravats llurs textos i algunes proves d'estat
del gravat de GRAMYÍR Cuadrilla.

Al catàleg, JAUME PLA explica clarament qui és LA
VERA i parla de la mancança d'una escola de grava-

dors. Al« seus ulls, només GOYA i XAVIER men ve-
ritable« figure«. I si bé hi ha altre« gravadors, creu
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que no s'h*n alliberat de la influència tel* francesos
del XVIII.

L'exposició es v« poder realitzar mercès m l'ajut
de la Direcció General de toll** Art« te fari« t a l «
Direcció tenera! de Relacions Culturals d'Espanya, un
del« subscriptor« 4« i«« col·leccions.

A la inauguració hi assistiren JAUME PLA 1 la «èva
•nul 1er. En una roda d« premsa, MARIA J.COLOM va llegir
davant els micròfoni de Ràdio Difusió Televisió Francesa
el poeaa de Mn.PFAl RIBOT qye glossava, el «eu gravat del

de p«;"-HI»̂  ( 55 ).

L'exposició, organitzada per Dl VILLIFÖ5-

SE, conservador «n cap dels «yseu« de la Vila de Paris,

per LOUIS JONBOf» conservador adjunt del Museu Caillera

i BERNADETTE CONfEMSOU, agregada del «useu, tingué un
gran ressò m la prensa parisina i t «abé a la del nostre

pals.

El Noticiero Universal declirava que a ûc-
pcsieiân, Parí» la m dt

y de f Sel

La premsa francesa destaca que l'intere» d« l'expo-
sició rau en voler r««ontar una »»cola te gravadors in-
existent a Espanya. <3ue «Is gravats no tenen re» a veure

GOYA ni s'hi troba sentit innovador o de desco-
vertes gràfiques, però constata qye hi ha» en canvi, se-
guretat en ei dibuix, sentit d« la «atería i una natura-
litat en 1« llum fa depassl el caràcter experi-
mental qu* podia tenir (5*7).

Le Monde parla de 1»absència d'una «»cola d«
gravador»,però en canvi troba original la fonia de voler
ressucitar-la els teutó» qy« aeo»pany*n el» gravat«,
Z fa notar a fet peculiar le« obres te caire ab«*»
tracte que inclou la «ostra» tal» «1* gravat» tf* JO-



Sf «• 01 LABRA, FRANCISCO AfiIAS, MANUEL KAMPASO,

Ó D'A.GALÍ. (Sa)

IM revl»ta Beaux-Arts ressalta la delicadesa de l»e-
diciô i Ilo« «I« gravats quai,t a pulcritud i bon« quali-
tat tècnica» parò «n canvi els veu pebre» i poc atrevit«.
No B'hi trot»«« encara Its earaeteriitiqyei ü »un art tí-
picament espanyol, que encara no s'ha alliberat d« les
influències estranger«» (59).

La prens» del migdia francès f* constar m fet
important de l'exposició la eoiiaboraeié del seu compa-
triota MARTÍ VIVES que v» presentar » Parts -or, gravat,
Noveratore, per a la col·lecció ELS DE L'ANY.

Però l'aspecte positiu del viatge d« LA ROSA
VERA a París no fou pas l'exposició al Museu Gal liera
(les exposicions passatgeres), ni el seu a la
pressa (que també és fugisser), «110 qu* realment esde-
vingué Important fou 1'adquisició per part de la Biblio-
teca Nacional d« Paris dels do« d* 1»
DE En efecte, en veure l'exposi-
ció al Gal llera, el conservador de la Biblioteca
Nacional d« Parí», VALLERY-1ADQT v« escriure JAUME
PLA demanant-li un catàleg preus d« la C.C.C, i des-
prés la va comprar (60). En saber-ho, JAUME PLA va escriu-
re director gei,*ral de Relacions
Culturals de Madrid, per * notificar-li-ho i donar-li
les gràcies per haver fet possible l'exposició (61).

Aquesta adquisició és de les cose» que sa-
tisfacció comporta a JAUME PLA parla d« LA IOSA
VERA. Pensar que cp«r»nt*-vult dels gravats i texto»
4'artiste» plàstic» i d'escriptors catalans avui «n
•on dels centres importants de gravat* del és
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que 1 co« que Mil s 'hauria Imaginat quan deu anys
presentava els seu» projectes * VÍCTOR *• D'IMBERT. al

cap i a 1* fi, aquests deu anys âm la seva vida esmer-
çats en una obra d'aquest tipus li han ofert com a re-
compensa el pensar que bona part d* la seva obra és avui
al Gabinet d'Estampes d* la Biblioteca Nacional ci« Paris
on tothom qui vulgui la pot contemplar.

La ruta cmp a l'estranger qy« ««guiris Là VERA

després del seu èxit a França 1» Mnaria cap m Londres»
concretament a ia O'Hana Gallery» el 8 d'abril de 1960
(62).

en aquest« ocasió ts v« editar un catàleg -en-
guany sens* reproducción»-, incloïa les aatelxcs

obres a París 163).
A la Introducció del catàleg, però, hi h» un« errada
després un diari espanyol, El Noticiero Universal ,

tornarà a repetir per desconeixement tècnic:

A few in Bapfclztz 2 ¿1*01*$ sf 3»iaïfW8 /;:**?-
ini *ke ?:si Verí Collection. fkis /,"»fwí a istltftivn of rrc--.*> r f
sferzi series ~f grapkis of ari, iont in all tke knovn fe.i-.s.;
_*>"*• ¿ry rri"»5* ï r lithograph, fptm ttskinff -ima attestimi te tkf ts-'St

fS4)

De l i tografies, a les col·leccions de gravat» de LA

ROSA VERA, no n 'hi h« cap ni un», fot é» gravat calco-

grafie i tan sols hi h* algunes vinyetes xilografi que»

en algun pròleg.

El Noticiero Universal ho torna « recollir 1 a «

diu que S* J* art« ( litogra-

fía» t punta» stcoê, afna/ii*Ft*» f aguatinta»), la «fot*!«

a. <arti»ta» millanta, ptrtmfûimtm a la ffolfemém "ïtora Vera*,

y e» la prim«« 41«* titn» tl p&lieo imglé» êê aèêfrwsr

si d»»ssFf€>llo fiï* ¡m aleanmado tl art* gráfico ««p^tel» al *«

lo fia« m de po9tgu»ï>m. (ÍS)



E* veu clarament que 1« referència it extreta tel

catàleg, donc« al bé 1*« obre« estui numerades fin« «
lat» m» totes sén gravats, sino que també s'hi inclouen
les planes dels pròlegs (v.nota 63),

Allò qu« més contemplà la premsa autòctona del pals
fou 1« qualitat tècnic« de 1*« estampes i la «añera de

presentar-1««. D« 1« tipografia i É»l pap«r diu qy« ra-
rament poden ««r «i 11 orat« i la Qualitat d« la I«prea»i6
és »«Inirabí* (ü).

El director d* l'Institut Espanyol a Londres, XAV1EB
DE SALAS, va r«br« una carta d*l director d«l Bri-

tànic de Im capital anglesa» F.C.FRANCIS, -n 1« qu«l
elogis de LA * la Gallery (S?!.

LITACO, cap d* 1* Secció d'Exposicions
de la Direcció General d« Rel«c ion« Cultural» d« Nadrid,

va envlmr còpia d'aqyest« carta s JAUNE PLA per «

demcstr«r-li fins * on havia arribat l'èxit de LA
168).

aquest èxit, però, encara hauria eatat fructuós

sí Its obre» exposad*!» haguessin pogut qu*dmr-ae a Lon-

dres. La Biblioteca del Huseu Britànic estava interessa-

da en adquirir les col·leccions <J« la IOSA VEIA però no

fou possible perqyè les gestions no van seguir els c«-

adequats. D« no ser per acpest error en el» tràmits,
actyalai«nt els gravats de LA for«»rlen part

d'un altre dels gabinet» d'estaupes importants d'Eu-

IS?
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