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A diferència d"altre« païaoa Franc«, Anglaterra,

Aleaanya o Itali», Eapanya no ha tingut ««i tradició
tan forta 1 arraigada «n 6l del gravat co» en

Indrets.
Per això, pode» considerar el segle IX el perío-

de rellançament de l'art del gravat « Espanya.

A Catalunya» després de la guerra es reprèn 'a tasca

del gravat a través de la Il·lustració de llibres de bi-
bliòfil edicions Hora Luen, la collecció "Armiño"

de Gustau Gili, o l'Horta, entre d'altres.
JAUME PLA aprofita aquest r«-sorgí «sent entrant a

forwar part del del llibre Il·lustrat gravats

originals l'edició de 1« primera obra el 1945:

Les coses benignes, de JOAQUIM RUYHA.

Però a part de les edicions de llibre» ?«rifc gravats,

l'estampa lliure i creativa quedava lluny encara d'a-

quells intents.
Pensem que eï gravat de creació» tret d'algunes fi-

gures aïllades í ja fatüoses a pintors -MÎ1C o PICAS-

SO en un exe«ple-, s'ha imposat fa relativament poc
?1 nostre país.

Els prlfüftrs de postguerra el gravat es tritava

en una de letargia 1 ensopiment "academicista" i
només algunes figures de sobressortien «n

art.
Davant d'aquesta de carreré sense sortida hi

havia camins a prendre: 1. seguir creant
fin« aleshores, sense marxar de la rutina, o 2. remontar
el buit on es trobava mitjançant la iniciativa
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privad*. I aquí, «n aquesta segona proposta, is on entra
en Joc La VERA.

Lus condicions «contalco-toclals 1 cultural« que po-
dien afavorir el r««»or§i»*fit de l'cstaapa no «s produï-
ren fins * final» dels any» cinquanta. LA VERA, pe-
rò, ja hi va lluitar década abana.

A partir del» »«imanta i dels setanta ja hi
jn notable esclat d'obra gràfica, P^r aleshores, LA ROSA
VERA ja havia acomplert cl objectiu i en les
seves activitats de ici gravat. D'aquesta mane-

ra LA ROSA VERA s'erigí «n una d« les esipreses capdavar.-
***res en promoure í valorar l'art d» l'estanspa.

Er,*re les rúlticles anàlisis es poden f»*r j^t'r*»
el "retall d'un artista o d'un moviment, la q „«» --.a; •? =

leixa -le banda és la d*emmarcar aquell artista , ï;.»;;
~cv;-i€'it -iins una ertètic» concreta per tal de v** »r» "•*"
na influït la lieolcgía regnant en la representa:; :
a r * ' s * i c a.

Evidentment LA ROSA VERA no s'ha ••''aquesta
catalogació i els crlt'cs hi dit la a l'hora

le fer-ne un judici.
£s sobretot arran de i a exposició de totes

col leccí de gravats al palau de la Virreina de Barce-
; on*» coses s'han dit l'afer» potser per-
què el del penuetlm visió objectiva
que çn el en què van aparèixer.

Ja en el catàleg editat per a l'ocasié,
en parlar de l'estetica de LA VERA, co-

mença dient;
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Jam* Pla et tat utâtêw i «t «*M öleaewitmt te eonfof~
l«« eooregma»* êêtitiqué» de ta K«r«. Pla

a la gmêmeiê et la, Cwerm Civil i
és un hom« m davall d» ditte «II ** formà, i
fins i tot començà la t«va öarr*ra artística, a lo, pr»-
£bcm*a, i ha tùigttt la activitat principal, «n
?ani>î , a «2 f . . . J
La **«î!a iMtra de ta F*ra, done»» es ."'rua í»!
iju^sitfs foordettadtt, i soneftt .sre»?* : ! '.»«?-
firn J«í ?utf l*ff*aeïa d« Tsaja, ' . . . I
I 'fí 'fla áí5 fo««í 9ti*im la pvríuKiïi^ j*,» i^uí ruïrir» :
:>! .-»CFï'í·'ïf art ist ta arríla* iurír* "7 Jí·ií-·'·:":» 7*

TU *f inf :'af 2 , itctnnit o «»5»»^,a
••': .í'-4»: Fìuìì^vnt :" tyì

* • * a =*.*2 :***:; ï. f.,1

L 'a iue í ' p s ^ a r a j i es, i sabent C^T. f »nei - r.avn 1 * » » " , • • » - -

::5 - d ' a r t i s t e s a LA VERA, se n ' e x t r » ; : a - - - ¡ . s i "

r.^e 1 ' e s*-?* i ca le Les Edic ions és '. f e s * è * ; ••» •; ,** ,'A"?**£
5 LA h i va in fondre les seves id^^s •,!" = , ï.-1- :*=•

. * a r » ,

'.':. sal t res, però , v o l d r í e m matisar-ho '*,,•.?*.•

: ~ r.3 i derac i ons .

Lavant el fet d ' a n a l i t z a r la ideologia í I ' ? s * è t : í c a

¡e Les E d i c i o n s de La Resa Vera, fet tres p-re-

• , r . 'es que pe -lern res;jiüir -de la següent manera:

1. Fou Imposada p«r Jaorne Pla?
¿. f o u alentrdUï per Pla?
3. ja ex is t ia 1 Jaur.e Pla l'adoptà"7

En te tes les de LA VIRA. PLA era

qui e s c o l l i a l ' a r t i s t a gravador p«r il·lustrar textos

'en ei le 1 s l l i b r e s ) o p«r realitzar de

creació (en -'1 de les col·leccions de i de

les monografies d ' au tors )

JAUME PLA t r iava els artistes, els proposava la idea
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de ftr un gravât * partir d'w dibuix, tls ensinistrava

en i« tècnica i cte»pri» c«re«va un escriptor per tal que

glossés aquella estampa segon« allé que H suggerís.

Del si st*«» ««prat per JAW! PLA en les seves col·-

leccions, deduïa que, sigui quin» sigui l'estètica dels

gravata de LA ROSA VERA, i minò Ja ho veure« enda-

vant, queda clar que era una estètica al gust del

director. Eil, «n escollir un i no un altre artista,

ja preveia o predestinava quin seria l'estil de Les Edi-

c ions.

Per tant, no és que JAUME PLA imposés el seu criteri

í la seva estètica als artistes, doncs cadascun ja els

*er,ía fonr.ats. ni els alentaya a fer un «:ipus o

..n altre le llbuix, i això queden descartades les

lues príT.ercs qüestions, aviat podrien dir que LA

?C3A VERA optà pel classicisme -i en això este» -l'acord

ar-b i que dintre d'aquesta línia

.s'"se D! I i ren les persones que estaven en aquestes coor-

lerales i que se sentien atretes per sanerà le

fer, JAIME r-LA adepta una estètica Ja existent, le la

:̂ al ell n'era partícip, i cercà les que l'al-

g „na sanerà s'hi trobaven lligades.

1 és que JAUME PLA sesipre ha mani f estat -Ia manera

:rerta i ser.se amagar-se'n- que I'avantguarda r.o era ni

és -lei seu grat. JAUME PLA ha dit l'avantgu-

arda no es troba en seves artístiques.

I això 11 retreuen en Ics crítiques LA RO-

SA "/ERA es feren quan va tenir lloc 1'exposició al palau

de la Virreina.

A l'article d PUIG, Fer pai» «ab «1» gr«v*t»

de la Iosa Vera (Avui, 24-2-1985), Ja es deia D* i 00«-

/urt d* t'obra cferia, plàstice i literat», tt Pttin-

gr*t i vísela defuig ¿'sventura, f... J 1*1 to it el d'i'i
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etri elagficisnt, noucfntieta, <*editgrran*iata....

P«rò a JàoHE Pia no »1 preoeyp» qu* tl t i t l l in «I«

clàssic, ni tampoc d« noucentista (eoorent del qual
n'assy»*ix l'amor a l'obra ben fet*), ni taapoc li im-

porta que li posin el segell de «editerranlsta, donc*

per ell això és una »ostra d'identitat de la qual se'n
sent orgullós.

JAIME PLA es queixa en canvi que se'l culpi de defu-

gir l 'aventura de l'avantguarda i qye no s 'apreciïn al-

tres valors Intrínsecs a l 'obra de LA ROSA VERA:

"*,?*»" * "* *¿r *%ï*** ¿s * ** t* >""" w»/™»* * * » <* -* •» JT "i « •»>
< * " * f * ^ > **" ïr Ç * T " * „ *,*" * . »

. ï~*s?r, per dir-k' •/? *!3í*, »• /'uï-'-

í r -, .,-,-, , ̂ , , ' , . ;»,
- * C ^ ^ . „ » * - ^ ¿^ «

•' " •'-,-···ir·f : ;.-* n's furafí una ¿rr"":. -î,*u»"."î -sr *'
• T J , f-'/u*.'»-n; * * , •" .'•·5i?ni #•! "f^ *r:"**T'", «": ^r'1:

• '"* r^-' >".*: "*v 'tí":.-»; fe ,*P? !*« gr2*".$ c?:»*.'*"*,-' ;"';-

-r! F i f ~ ' ' ~j.o^s¿ia havia result 2t f¡t¿*:-¿ii'r
%? »-^:'»:-na •:>! „»-

i: 's a 'r^ss jriri*'.

tï zguff's re ir* •".***,*
»•r f'jurf?.*'*: »-'n.»: M ^n *a p*.2*tt:I*t ¿ft? :'"»»•:••:: "í."

TU*? • • - : " : ;Vr u »»s .-••?.; "/f 1*3 •"nï
;•- .»* 7 ;* • u r** * " * • " f ir 'i it ¿TV.*** ?*' riïzsfr *ï»r/ --*
/V ''2. »"3 "f if u ;jfníï .•*-!»£ n« "»«« -rbsítift seguéis Je "f -

26. Tic it» nf hi srt
í, ni yn®*¡ f f is a^u«—

" l i r"' r r un-: í : íu<»IU iibuix d'*st'*diemt api :'í?3í, »s:
t Ha /*• i*' jf.i. r*rs5, a "ría, una
r •' •""rv
1 1 i»a
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fot i «quest« poc» que »r« f ornen part de 1'»-

vantguarda, é« cert que a LA Vila 111 predomina una

for«« d« f «r «od* r ma« i arri se «é«. Però si bé fou

d'Algun» ««ner« tft»ert«Inmdor» 4« l'estètic« d« nova

creació, c%l r*«arear un fet positiu »1 diferencia

d«Is "innovador»**.

Tant LA l'art avançat de postguer-

ra tingueren lloc en plena època franquista. El senti-

català del nostre -i entre els defensors

cal coaiptar-hi JAUME PLA í fi ï- s'enfrontava de ple al pc-

ler centralista que reprlaia la nostra cultura i la ncs-

tra T.anera de ser. Però «entre l'avantguarda es mantin-

gué fora» a la clandestinitat, La s'arriscà i

aconseguí editar 1 Ht res i col·leccions catalanes í en

.rat al à de oberta i eficient.

£1 noucentisme, que fou el prototipus artístic d'^-

r.a le les èpoques de major conscienciació nacionalista.

ressorgí o perdurà, de la mà de 1* VERA, durant la

lècala dels cinquanta referí» a les col·leccíDHS),

apostant peí gravat i enfrontant-s* a 1'escorialisme

regnant a la de l'estat espanyol.

Pros i "Ptres envolten moviment de bibliofí-

li a c et t al à al qual si bé el director ü un cai-

re "noucentista", oferí y« ventall de possibili-

tats a gran nombre d'artistes plàstics i d'escriptors

;;er poder expressar-se lliurement d'un« planxa

ic retali o en un full de ti llenguatge

propi.

El resultat, unes edicions pulcres i cuidsdes

que acosten la bibliofília a un «ajor públic i

inèdits al de l'estampa.
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D« tot «lla que s'h« dit i «« diu d« LA VERA,

creiem que «1 problema no «« troba tant «..- les paraules

pronunciades COM en aquelles que s'han callat.

Pi." que LA IOSA VERA es mou dins un art classic amb

reminiscène les noueentist«» no és el probi««*. El pré

b 1 ema està en alle que e« deixa de dir.

Este» d'acord qy« a LA ROSA VERA hi ha un predomini

d'estanpes qy« evadeixen la Innovació i es decanten

per un cert immobilisme artístic» però d'ac-

ceptar que noi tes d'elles» tot i trobar-se «marcades «n

aquest àmbit de classici»!«, estan «laborades un

gran rigor i col·loquen el gravat en un alt nivell quali-
* a * " ï *€Í ̂  4 ü .

Però parles de les coses que es deixen de iír,

ens referís1, a tot allò que LA ROSA VEIA ha aportat í que

~clts ulls es volen negar a veure.

L'aportació -1e LA VERA en pro del gravat, le

la recuperació de 1'estaapa Hture, de la socialització

l'aquest art a través d'un sistema de subscripció asst-

jjuible mitjançant unes edicions acarad! ss lues en tots

eis aspectes, depassa en gran ««sura la mediocritat

paguin oferir algunes estmsipes o alguns textos. Medio-

~ritat que esdevé inevitable en obra on hi partici-

pen tants ï tants artistes de personalitat diferent,

és que a -nés a més, LA ROSA VERA no pretenia tot

fessin obres aestres, la qual cosa és gairebé impossible

gravadors que feien la seva pri»era en aque-

lla ocasió. LA VERA pretenia oferir obra rica

i variada, representativa de cmda individu i fos

interessant des del punt «Je vista plàstic i tècnic del

gravat.

Així ho manifestaven en ocasió els propis prono-



tor« em J«obra «n aotlu «I« 1* inic i «e I» »èri« ELS GRA-
VADORS DE LA ROSA VIRA: La que efectuido, Eie ira va-

dort et la Vmm, nouer* §mérím dt IG» mlánent» fu» turnot

yynewodo, MtdMM eomfeneÜM qtt* ofme^rém wt «¿9*1 »ap«*í0F» puM

zhora ssi)«m09 réêj»mlff lo« artista». Erto «o quint at-

?:> ^4# dejemo» et ittesppfuwr mt»V9* mmbret a lo» dimrsot volate-

•:<?«, siftypre ofretean d* f d* intérêt, n

»rosira i*fisión Meiffiâa tot artittat jóvt-

•;*•?, r^^i» •« diferent et îos

*•» !î .?•?! Fera no s«* esltfeetA df* erres 'vzefrze

^ Ivtitada -fortot&ienïe- sine ut * v'^^*3

?rri«*»it2ti'Ms di* pfrtcna'.-'dîJ -f c'rr«

í»*3Í'S i?! puní*? -J# t?i*fa ditti??, fe£'*~.i~

r-onat que els par t ic ipants en LA ROSA VERA ja tenien

un c r i t e r i l un est i l p ropi , els gravats ser un

sub-prcducte del mestre. JAUME PLA els ensenyava la tèc-

n i c a , però sempre par t in t <1e la d 'un d ibu ix fet per

l ' a r t i s t a . Els f a c i l i t a v a un nou mitjà d 'expressió ar-

t í s t i c a però dins <1e l ' e s t i l personal de cadascú. JAUME

PLA ap ro f i t à els valors intrínsecs d'artistes de reno« í

els t raduí a la tècnica de gravat adient p«r tal que

hi predominés el caràcter de l ' au tor qc» el propi

procediment .

En un p r i n c i p i l i C .C.C, oferia plantejaments

tisíds perquè ca l i a tante jar la situado i veyr« la re-

acció tant dels part icipant» dels col·laboradors qy«

se subscribien a Les Ecicions.

Els artistes hi participaren pertanyien general-

ment a l 'avantguarda d«? la preguerra, els d« la post-

guerra encara no s'havien afermat, però tot» a LA

ROSA VERA trobar artistes innovador» ftÀFOLS



CASAKADA, MIQUEL VILLA, XAVIER VALLS, BRU,

GtlIffQVjy», «« GAfteiA LLQIT»

M AMPASO o ÀNGEL FERRANT, per citar-ne algun«.

Per acabar, diríem que en tota obra de 1« magnitud

de LA IOSA VIRA on hi participar«« tants artistes plàs-

tics 1 tants escriptors, é« difícil o gairebé impossible

trobar una línia i una unitat co«unea.
Per una banda, aquest gran octubre de participants

pot semblar negatiu per quant ofereix obres de tot tipus,

•ones de molt anecdòtiques, prop de la il·lustració í

lluny del gravat innovador i arriscat; altres d'un aire
noucentista però un xic pedant 1 minvat de l'interès i

la força que podia oferir en un principi de la seva apa-
rició; 1 d'altres acadèmics 1 no aporten

de neu...
Però malgrat aquestes notes b%ixes, n'hi ha

que donen el to en aquesta diversitat.

L'amalgama d'artistes a LA VERA és un
dels fets rel levants de l'afer i volia ser un motiu en-

grescador per a tothom en època en calia incen-

tivar l'estima cap al gravat.
En aspecte, els escriptorr hi jugar

un paper important.
Durant el franquía«, escriure en català significava

tenir un peu a 1» "Modelo", però tot i així, LA VE-
RÁ no es va qüestionar en cap 1« tde« de publicar

en català. Era cosa es donava per fet» i tant
JAUME PLA con M» D'IMBCRT sabien qu« aquella era

una opció de país. lai no es van escapolir *•«! perill.

I si bé un dels objectius principals de LA VERA fou
recuperar la posició del gravat, d« dir qu*

312



«scrim*« têt« els textos, portades, pròlegs, etc.» «n

català* «r« una "int«nelé »tiiijmeent11 (paraules de
PI») d« f«r Pal».

à 1*» col·leccions castellanes e franceses, evident-
ment no «s podi» pretendre »I «ateix. Hauria ab-
surd, fin» i tot allà» La er« un« editor«
catalana» m Barcelona i «n favor

del gravat únic «itjà d'empr^ssié plàstica a L«s
Eiicions.
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SI don«« un« ullada m l'activitat gravadora del nos-

tre paia a la immediata postguerra, d« segui-

la qu« LA Vila fou una priai c la en la tasca uè
revalori tzar» popularitzar i pro«ocionar el gravat.

Fare* primer un breu repàs de es presentava el
gràfic «bans de la guerra civil i de 1'apari-

ció de LA ROSA VERA per tal de mili or cl sig-

nificat de l'eclosió de l'estaotpa.

Durant el primer quart de segle» «l gravat estava

emmarcat en dues opcions »oit diferenciades. L'una
era aquella que continuava l'art oficial í tradicio-

nal, sense cap d'innovació, un a part i

immòbil, í en l'altra es trobaven aquells artistes cap-

davanters que trencaven not lles i cercaven camins.
1 XAVIER en serien uns exeraples. La

dècada del al 1940, esdevé l'il·lustrador

cotitzat i »arca tota època. DALÍ, MISÓ,
CLAVÉ o GARGALLG ejteitples d'aquests casos aïllats

que esquinçaren la rutina.
El 1928 es creà la "Agrupí»'*son Española de Artistas

Grabadores" la proposta d'un de gravât.

Entre els membres d'aquest grup s*hl troba FRANCISCO ES-
TEVE BOTEY qui després de la guerr , a inici« del« anys

quaranta, es dedicà « 1'er-senyaaient del gravat « l'Esco-

la de Belles Arts de Madrid.
Però tant ell els successor» isaediats

es varen mantenir allunyats de les innovacions. Treba-
llaven el gravat, però de «añera aïllada i s*n»e sortir

del «arc institucional.
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ANYS 4P

També després de 1« guerra civil» m Catalunya, «l

1942 l'Escola Um Llotja es divideix «n l'Escola i'Arts i

Oficis artístics 1 en 1* tácela Superior de Belles arti

de Jordi. D« 1« pri«»r* «n sorgí «1 Conservatori

de les arts del Llibre dedicat « It« tècniques del §ra~

v*t, m 1'estampado i « tot aliè relacionat «ab el lli-

bre 'JAUME PLA «n seri« prof«»»or d« l'any lit»? «1

En aquest» dècada del» quaranta el gravat

m ressorgir de la mà de im biollofília, illustrant obres

de luxe tan Ï loables les publicades per Edicions

Hora, de DE la col·lecció âraifto, de

TAU GIL! o Horta ««Melons, de

Una 4è les propostes populars va tenir iîoc a

Girona per a prostoyr* el gravat fou i'aparició el 1947

de les X i 1 o g rafles g i i n» s. textos «Se JOAN AMADES,

c-n es revaloritzava la xilografia de caire tradicional.

L'altre factor foren els Goigs, editats per RICARD

VIVES î SABATÉ. Però c»p d'aquests -le tali

popular va arribar a cual lar a fon« entre 1« gent.

£¡ 1949 s'obre el taller de gravat «le l'Escola Supe-

rior de Belles art» de Jordi amb VILA

FAT com a professor i s'hi cosienç* a treballar el gravat

lliure i de creació, un art prcpi, sense dependre.-

de res ni de ningú.

En aquest aabient de teaptative» per treure el gra-

vat de la penembra on es trobava postergat »urgeix

ímpetu LA VERA.

50 t 60

Els anys quaranta i cinquanta» el psís es trobava

en una penúria econòiiica considerable, hi havia repre»-



sió cultural i artística, el mercat é» l'art escassejava,

la censura ho controlava tot i predominava una certa
Ideologia continuista t poc compromesa. «is caso«
d'artistes û% reno« J« esmentat trencaven aques-

ta Monotonia, però eren casos tan aïllats i tan d'elite

que no es pot parlar d*una popularització del gravat

pensant en ells.

he» vist en el capítol II d'aquest volum, LA RO-
SA v« néixer lligada aab «1 «on del llibre il·lus-

trat el 1945. Després de publicar alguns llibres, JAUME

PLA va adonar-se que si la imatg« no es deslligava de

la paraula, l'estampa no arribaria enlloc. Calia
lluitar contr» «altes coses, però el repte s'ho »creixia.

En aquest aspecte, L«s Edicions de La Ver* fo-

Tf- innovació total a casencÄaents del cinquan-

,,~ , col·leccions de gravats, que fou la faceta

característica de l'editorial <»n donar relleu í impor-
tància a i'estaap*, sortiren durant deu anys, del 194§
al 1959, força i defallir, increaentant cl

nombre de subscriptors * millorant en qualitat.
Després aparegueren altres opcions, altres grups,

altres ncviaents, altres propostes «n pro del gravat,
però LA VERA a'avançà » totes elles i« particu-

laritat tan pròpia i tan única d* fer qu« la paraula es-

tigués a la inspiració de la iotatge gravad« i

a la invers«.

LA VEIA fou iniciativa privada que va so-
breviure per la qualitat de l'obra presentada i so-

bretot per l'empeny i la "tossuderia1* del seu director,
un que, deixant de l'afany de luer«, «posta

per l'obra ben feta i de gust, malgrat qu* aixè 11 cos-
tés hores i hores d'afany» 1 de neguit».



També LA VERA fou Innovador« «n l'aspecte é*in*

centlvar els Joves amb els Premis 6* Gravat, un aspecte

singular que hem tractat més àmpliament «n el darrer

apartat del capítol IV i que recolta 1« i«i*a que LA

VEIA lluiti «n molts camps per revalori tzar ti gravat,

fotes les propostes de guai donar la tasca realitzada per

algun gravador «partIx«ri«n a partir d« altJana d* la
dècada dels seixanta. Els premis de LA ROSA VERA, en

canvi, foren el 1950. 1951. 1952 i 1954.
El 1965, per exemple» e» creaven el pr*»is d* Pintu-

ra i de Gravat "Ciutat d« Barcelona" dels
PLA guanyà el priaer» però no tenien r«s a veure

l'enfoc que 11 va donar LA VEIA.

Tret del Grup Dau al S«t de Barcelona, aparegut el
1948, totes les iniciatives en pro del gravat i llur* i

creatiu s'esdevingueren a partir dels anys seixanta. LA
ROSA VERA s'havia avançat gairebé i »oït

i'èxit. Una dècada és prou temps si teniu en cuispte
va de ràpid« la història i se succeeixen els esdeve-

niments en els últims anys.
Dau al Set, però, no té una gran importància en

l'aportació en el del gravat, «viat en el

d« la il·lustració, la tipografia i el disseny.

per artistes plàstics i escriptors, el grup pretenia

cultivar les opcions plàstiques i poètiques contemporà-

nies, i JOAN eren els poetes,

TÀPIES, JOAN i CUIXART. els pintor«,

r-MlG «ra el filòsof del grup i
el polifacètic pintor, escriptor i i«pres»or.

Les seves activitaa eren les exposicions (per mos-
trar llurs obres) i la publicació d'una revista que por-

ta ei seu no« 1 d« la qual, d«« «1*1 1948 al 1956» se
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n'ed 11«ren 54 números. IMI «I Set va ser un Intent d*a-
cottar els artistes a l'obra gràfica, pere er« ist cercle
tancat 1 reservat al« membres del grup.

El 1950, també <% rellevant «1 ffit que l'Agrupació

d'Ex-libristaa d« Bare«lona rapr«ngul l •activitat aban-
donada i e» crai Ils â«ie» dal Llibre 1 uè le» art» del
Gravat, d »on formaren part arti it«« qua varen participar

en LA Vila, eoa PINELL. D'A. CASABE-
JOAN BA1SA1Â, o el mateix PLA.

SI sortí« d« l'àmbit català, hi hm un fet important
a tenir en coapte en aquestes propostes a favor del gra-
vat i que té cert parallelism« amb LA VERA.

Un* de les »celons fortes que va ««prendre «i
gravmt de creació à finals dels anys cinquanta i per
tant coincideix les publicacions de LA VERA,
fou cl nalxenent de l'anomenada "Estaupa Popular".

El 195?, í JOSÉ ORTEGA a Ifspulsor, co««nçm
a fornar-se un dels «ovlaents Importants de grup es-
devingut a la postguerra. El gravat es pren l'eina
de combat per a transformar 1* societat.

El seu era un art conproiiès t qye lluitava contra
cl poder establert, denunciava l'opressió i creava

consciència de classe contra el feixiama. Molts dels
seus artistes eren del Partit Comunista i creien
qye aquell era un adient per »tacar el poder tot
fent un art realista i dramàtic per a la lluita.

L«s tècniques ««prades eren majoritàriament el lino-
leu« l la xilografia, pere t r &c t ade a d« »anera diferent
a l'art tradicional, trencant «otiles. I en això e« di-
ferencia de LA IOSA YE1A optà p«r le» tècniquea »é«
tradicionals treballades el també més tradi-
cional. A LA VERA no hi .ha eap linòleum i le« xilo-



grafica eren més per illustrar a tall €* vinyeta que no
per conformar tota una estampa.

En canvi hi tia una coca en comú «n¿r« aquests dos
moviments. Ambdós varen ««eoi I ir «1 gravat • «I t Ja
d'exprésale plàstica per la fàcil difusió i per poder

donar l'obra a uns p^eus més baixos a un pubi i e nom-

bres .
**Est««pa Popular**» però, volia fer arribar 1» sev»

ideologi« de protesta expressada en el gravat, popula-
ritzar-lo 1 divulgar-lo. Là IOSA VERA «postava per l'es-
tampa en sí, co« a valor propi» sense pretendre canviar
per rea la societat. Mb allô nue ai lluitava contr« ei
règi», era el seu caire catalanista de defens« d« l«
nostra identitat.

"Estampa Popular" anava contra el

a nivell socio-econoaic» creant prototipus de l'o-
pressió i la injustícia en els gravats. Les Isatges
allí representades eren molt *xpress*,v«s i les

podia entendre, inclus aquells no estaven preparats

per a 1*art.
"Estampa Popular** v« viure fins al 1962. El es

féu gr»n exposició a Madrid on reaiaent es va
a conèixer, 1 després s'estengué «1 PAÍS lase, * Llevant
a Castella, a Galícia i » Catalunya.

CASAMADA» i

varen participar en »quest «ovinent m Catalunya.
Taabé els escriptors foren protagonistes en «quest

afer, pere no p«s en el mat*Ix sentit que ho eren a LA
ROSA ¥EftA. Els escriptor» hi prenien part fent les seves
protestes per escrit, el seu llenguatge» no par-
lant dels gravats, sinó paraules- dure« i punyent»
que recolzaven la rebel·lió expressada en l'estampa. Era
mi «tac fet a través de dues expressions distintes: una



a travi« de la imatge 1 l'altra a través de la paratila«
pere sense buscar la "il·lustració" del gravat.

Paral·lela a la "Estampa Popular", a Catalunya va
aparèixer, cap al If60» el Grup Tarot que p re teñí« di-
fondre 1 »otra artística a través del gravat pel stia ca-
ràcter d'obra mùltiple i seriada.

El grup »orgf del Conservatori de lfm Art« del LLi-
bre; es varen fer exposieiona 1 «s van editar- qua-
derna gravata i textos de presentació tolt acurada.
Aquesta Iniciativa era cultural **!sta»pa Popular"
però no tingué gaire èxit. A 1« p»rt literària hi parti-
ciparen entre altres, MARXA

1 J.V.FOIX que havien col·laborat « LA RO-
SA VERA.

vegada se'ns LA IOSA VERA, mal-

grat tots els aspectes negatiys se li puguin adjudi-

car o trobar» «n té on de lloable i gairebé és

únic a 1« seva època. Es tracta de la continuïtat i de

l'f tit adquirit on ritae ininteri*o«put i un

gran esforç per part d*ls »ens pro»otors no va defallir

mai. Les col·leccions de LA VERA es van »c»b«r p«r

pròpia voluntat, J* s'havien aconseguit les fites
establertes, aai per fracàs ni de participació.

I creiem això ia quelco« a r*««rc«r i no «s
passar per alt.

A Madrid és important 1» tase« a tenae per Dl-

que, «1 US?, va crear el taller de
gravat "Los parias1* i la col·lecció "Boj", per a
la qual hi van gravar 33 pintors» entre ell», alguna

havien participat ja en LA co«

DÍAZ, BENJAMÍM PALÈNCIA, O
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Malauradament I« col·lecció es ira acabar per dèficit
econòmic, es fei« un« tirad« de 140 exemplars per « so-
cis que pagaven 100 pts. d* cuota. Era un Intent d'apro-
par el gravat creatiu al públic però que la qüestió eco-
nómica va impedir. Sén intents que requereixen un frau
«sforç i molta *sti*a p*r allò que s'està fent i q«« si
no «s troba un recolzament molt f ert s * ib-andona per f «r
altres coses. De tota manera DXKITRI sempre ha estat in-
teressat *n el tol gravat i pel taller hi

ei s «111 ors gravador» d« l'època.

En el de 1« bibliofília, on La hi té
tant a veure i v» tantes coses, hi hague-

ren intents de r«v»loritEAr «1 «S* illustraci 5 '•

1.f -rèiem convenient citar p*r establir *r aquesta ía-

:»"a -r, parali*Ì : ella.

V", »xerple »1 *n i a col·lecció "Tiempo

la i>grÍ2" Mairi*!}» i dirigid« el per RA-

FAEL I ÍEI CASAFIEGO. el el

:' ; II .¿s*ral:r : s* sot.net a paraules i texto« literaria

ïe iran .-àI ja. DÍA2,

a=E j" = ;c- PPIETO, i
7!\ -Fir'ilELA sin coli«bor«r«n en
-r* l* t : M i r f i l i a i participat en Là

A 5ar:*l:na, TJSTA'J GÎLÏ i TORRA, seguint la trau-
-;5 lei 5e^ par« i í*l seu »vi, inicia el 1964 una csì-
>c:;5 le :arp*t€s ie gravats titulades "Las Estaapa«
le la Ceseta" que recuperen i segueixen la tradició 4e
¡es edicions La Ceiseta cjue GUSTAU GILI i ROIG, el seu
avi, havia iniciat l'any

"La» de la es caracteritzen pel
valor artístic de l'estaaps original (el títol Ja ho
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remare») i, com se«pr« «a la pràctica dels Gili, tra un
sol gravador qui illustrava textos d'un sei autor. Ei
taller calcografie d'aquestes edicions «1 dirigia JOAN
BARBARA.

TO

La decada d*l« »«tanta i« la gran eclosió de tallers
l galeries especial i ttad«» «n gravat i ü»ai tre»

tindrien en l'estaap* artística el sey punt «le par-
tid« i d'arribada. Els tallers d* GILI, DE

de o «Je son els més
rel levants a Barcelona. Editorial» la Poligrafa, ca-
racteritzada p«r l'acarada qualitat de les seves produc-
cions i per l'Intent de donar a conèixer l'obrà granada
catalana a tot el món» o galeries la Gaspar» Maeght,
René Metres, Galeria 42» Galeri» Ciento o Galeria ïudc,

locals aposten per l'obra gràfica i ei re-
1lançament.

A Madrid als seixanta-setanta sorgeixen
galeries» grups i tallers que procuren centrar-se en
l'estampa i promoure la aeva divulgació. Entre ells po-
dríem citar el Grupo Quince, format per persones qu«,
conscients de I« de valor tenia el gravat» vo-
lien rellançar-lo i posar-lo »1 dia. El grup abraçava
tres vessants : el taller» on anaven el» artistes» ï"edi-
torial per publicar les estaapes i la galeria on s'exhi-
bien les obres. En un principi el grup era assessorat
tècnicament per

altra editorial faaosa per la s«va divulgació
•l'obra gràfica fou Esti-Arte, inaugurada *1 1972 i diri-
gida per la Gal«rta S«u «s
dedicà a l'exposició de gravats 1 establia la v*nda p«r
subscripció.
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edità els llibres "Antojos" on hi par-

ticiparen artistes i escriptors que elaboraven els tex-

tos i 1«« imatges gravades expressament per al voli«
corresponent.

El 1973 n«ix a Madrid taobé «1 Prova. Un ta-
ller d*«3tp«ri«entaelô individual dirigit p«r

lAieö on s'editar«« carpetea i obres soltes tre-
ballades diferents tècniques 4* gravat les

s'Intentava oferir «1 públic i als artistes un
ventall de possibilitats gràfiques.

En aquest ressorgiïaent del rigor envers la bibliofí-

l i a , del gust per 1» tipografia compost« a aà, de la cu-

ra en les il·lustracions t en la tria del paper, i tornant

a Cat?lunya, cal destacar un fet íaportant ocorregut a

Olot l'any 196S.
El 1'Escola de Belles arts d'Olot reenprèn les

classes de gravat l eis artistes hi acudeixen per tal

de practicar-lo I aprofundir «n les seves possibilitats,

Un dels artistes que en sorgí fou MIQUEL PLANA.

MIQUEL PLANA és un dels que ha destacat en aques-
ta tasca de bibliòfil i se'l pot considerar un suc-

cessor de la labor començada p«r DE CAP1AMY i per
PLA.

Sorgit del d« 1« impremta, s'interessa per le»
tècniques del gravat i «1 1973 treu el prlfter llibre il-

lustrât, dirigit i per ell mateix (8)
Molts «Is punts cor- rg«i»«n entre

olotl el 1943 i PLA malgrat 1« diferència
d'edat. han tingut contacte les iupreates,

practicat el gravat a mitjà d'expr«»slé plàstic«

rellevant i han editat» dirigit i il·luatrat llibres d«
bibliòfil gran professianalitat.
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Des del PLANA IM creat UM« edicions 4e
lux« a« gran qualitat de les quals «11 n'és, sovint,
l'únic il·lustrador. Però a part dels llibres o carpetes
aso gravati propi» o 4*1« llibre« d*«fieài*ree il·lustrats
per altres artistes, NÍQUEL PLANA també té unes sèri*«
d« gravat» recollides en vol IMS que es podrien comparar
a les col·lecciona í« La Vila »i bé hi ha certes di-
ferències.

Després d* realitzar diversos llibres Investigant
possibilitats variades, NÍQUEL PLAKA les
pròpies edicions fornant col·leccions compactes.

D'aquesta Bañera neix la col·lecció HE1 burí i Im
ploma" iniciad» c»l I finida «1 La col·lecció
consta de 33 carretes i el títol ja endevina es
tracta de gravats i textos. Però »migrat p-i«er hi
consti la paraula burí i després la pio«», això no sig-
nifica que «s partis d'un gravat i després s'il·lustrés

paraules,

"El burí i la ploma" fou col·lecció de gravats

i de textos literaris d'artistes olotins però es fe-

ren independència l'un de l'altre i en tot és

el gravat qui illustra les paraules del text (9)

SI el LA IOSA VEIA, veiem que, si

bé «Is artistes plàstics i els escriptors variaven» la
tècnica seapre era la «ateixa: 1'aiguafort en

hi ha punt» sec* i aigyatint«}
Ja recentment, «1 gener del 1982, treu a la llum

la col·lecció °El tòrcul i le» lletres** (10).La collecciô
consta de 14 llibres participació d'escriptors i ar-
tistes plàstics d* les terres gironines i s"adquiri-
en per subscripció, ts antologia à« tècniques,

de les classiques fin» a le» recent*. 11»
artiste» plàstics feien un aiguafort» p«rè ei
text «nava il·lustrat gravats de PLANA.



Novament s'uneix el gravat {representat pel tòrcul)

i «1 text (recollit e» les lletres.)
A diferència de LA VERA, MIQUEL hi aporta

«n regitxell à« tècniques «és aapli (1 indie««»» gofrats»
lito-offset, collage, »«rigrafie»» fotogravats» xilogra-
fies...) i «li «ateix es fa la compaginació d«1 text i
la tipografia. La carpeta o les cobertes del llibre ea-
tan intinar«nt relacionad*» el teat i les il·lus-
tracions, trencant un xic aab 1« idea de 1* bibliofília

tradicional.
Asb col·lecció la Menció

d'Honor dels Preuis de Literatura Catalana d« la Genera-

litat «1* Catalunya el (11)
La idea d'aquesta col·lecció» va durar fins al

setembre del 1986, era la d'oferir» dintre d'ona quali-
tat indiscutible» un mostrari d« tècniques i procedi-
ments (no gravats) qu« es fan servir per a fer
llibres, dels tradicionals al» innovadors.

80

A partir de la dels vuitanta diverses les

opcions de l «Is artistes
es per activitat plàstic» i les ga-

leries í el públic cop aprecien i s'avé-

a l'obra gràfica.
No parlaré« d'»quest«s són mol-

tes i perquè ja no tant en conexJÔ LA Vi-
l·la. Creiem que les alternatives que «n «is
més propers m la postguerra» que és LA
VERA, ha.̂  i si bé no fet «n
profund de d'elles. no «ra el ca», »1

que he« intentat d* relleu 1*» i
diferències er tre i «11rea.
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Repassant a grana trets aquestes característiques

podríem afirmar de LA YIRA fou sens dubte
ur.a proposta nova i creativa que, sobretot les col·-

leccions d« gravats, va 1 lardar al mercat un gran

d'estaap«* artistique«, aportant-hi la novetat de la
Incorporació d'uns textos literaris les cementaven.
A Là IOSA VEIA ningú va fer r«» de franc» i la constàn-
cia» la serietat i el rigor qual itatiu asseguraren un

tiratge continuat, colla de col·leccionistes 1
subscriptors ho recolzaven.

endavant altres grups, »avinents, galeries d'art

c editorials emprengueren defensa del gravat i s*a-

vocaren m im promoció, això succeïa, pere, LA
ROSA VERA ja s'havia consolidat i havia triomfat. Altra-

•ent, d'elles tenia les mateixes coordenades de con-

cepte í de funcionament LA VERA. Algunes eren
i arriscades, d*altres fracassar,

l'altres foren exitoses» d'altres arribaren molt lluny
però dins el del llibre il·lustrat, r.o en

1'»stampa lliure i creativa; però dubte LA ROSA

VERA servi «i'exenpl* i d* paramètre per iniciar la

feina. En aquest capdavanter» LA VERA

s'anota un punt positiu i malgrat d'altres

l'hagin superat en creativitat o *nnovació.

* * *
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el de le» conciu»ions és un »ornent de-

licat I coirones.
estat treballant «n aquest» tesi d«s del t

cl transcorregut des que vèr«« fins ara

ens fa veure les coses diferents.

es té un conetmeaent d'uri a priori, la

ment en fa Judicis que desprès, * s'hi

va treballant i aprofundint, van evolucionant i a vega-

queden lluny les idees finals d« les es tenien

en un principi.
No és nosaltres hagis canviat els r.cstres :r;*<*~

ris iurant quatre c :írc anys l'estui:, p-r1- r*

que la visió, ens hi he« endinsat r.és, Ka <»?i*-

vír.gut só 11 i da.

Crete« per altra és difícil resumir en

unes pagines allô que va significar LA ".OSA '»'EPA en

l'àmbit del * Catalunya. És »és» que en

cada capítol i en apartat de la es poden veure

clarament les idees i els

extret de l'anàlisi de tot allò qu« envolta l'afer

VERA, Aiab tot, ens veié« obligats» pel fet d'ésser a-

quest un treball d'Investigació, * arribar m con-

clusions determinades i fer síntesi »spcctcs

importants envolten Les Edicions,

Abans, però, volea dir que no cloy cl

treball ja que obert a altres d« visti so-

bretot en l'anàlisi 4«Is llibres i de ICA col·leccions

on, tal f «t constar en el el

d'estudi permet encara noves i noves dades.

Nosaltres els eme*plars eren fàcils
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um consultar, però n'hi ti« d'altres, alguns d'ells

peculiar« pel seu contingut, als quals no en« tia estat
possible aecedir-hl. Ite obstant is profeablt ho
en un futur. Per tant la proposta resta oberta.

Ceuyint-nos p«ro a tot el recollit en sis

tres voly«s q«« present*«» c^rtanent mrribar a

punts concrets a con»«qttènct» del «studi i

que m exposar tot seguit.

LA ROSA VEIA fou proposta en pro -i«! gravat I

la bibliofília es a Catalunya a mitjans dels

anys quaranta 1 que tragué les últimes publica*iens

als anys vuitanta.

períodes intensos i d'activitat concen-

trada uns que mitres, LA VERA hm volgut an rep-

te a l'oblit en es trcbav« el gravat. Un

repte davant la idea l'art del un art ,e-

n-rr, lluny -le l'interès qu* podia tenir pintura o

.¿ra escultura.

Una colla ¡i'homes í varen enfrontar-se a

*a sala feia el 4c 1*es-

tartpa i aconseguiren treure a la sèrie ie 1 li-

tres i col·leccions de gravats dignts die la millor bibli-

ofília.

£n aquesta -apresa hi v*.-en col·laborar de

•lcs-cents artistes plàstics i escriptors en un*

-.ateima tasca: la d'oferir al gravat el se 1 i

havia negat durant r*oïts i dignificar l*«stasipa»

lonant-Ïi el protagor.isme qy« li en el
creatiu.

PLA i M« D'IMBERT foren» respectivament

el director tècnic i l'editor que feren posaibl« que LA



YEM «»Affilié« « Air « t« HM. JAIME PLA ensinistrant

«Is artist«« plàstici »n 1* tiente* d* 1 gravat i tenint
cur» et tots els detalls d*iapressiô( à «es taraci ô de les
estaaoes» áe tipografi« i «le tot »Ilo relacionat
l'aspect* artístic «le Íes Edición». M»

* proBOtor «conêaic t encarregat d* la recerca dels
subscriptors ae les col·leccions»

A Madrid, en les col·leccions castellanes» el d*
substitueix «1 de M« rea-

litzant brillant 1 meritòria.

Com ja dit en altres d'aquest capítol,

er, l'època que sorgí LA VERA i a li preguerra,

el gravat i menystingut í r*l*gat a rae r arcén t

illustratives i de poca iapcrtinci» tret d«is casos aï-

llats d'artistes Ja reconeguts.

El gravmt tenia colla d« problemes difícils de

resoldre l LA 3GSA VERA, la seva tars peculiar

l'enfocar el ressorgitrent , ho va aconseguir, tren-

cant els motlles preestablerts.

Entre eis aspectes greus oferia el gravat a

Catalunya í a Espanya, podrien citar «is següents

1. Els circuits -í« di«"tr ioueio i t*» interés:» --;•-
ei a I s .

2. L-» í¡j, T.-.' s";1- -n* r* *^ls gravadors ^J» nĉ s <•-.

jrt *t f . jr , »»n fren t J* la v a larme, ó d« ie* î.rr?-s >-,•-
•."-'.à'!*'s :*ls j.r.ir.s . i r*4á» .*s encara 4ue ¡ ' j e r a grava-

3, L ^ s ' t j A J i i f^sa . -S ; t ,r-;i*cc;S per part d*ls -rg*nis-
-"5 ' í \ : . j , 5 «rri L '*r.á«nyarer;t J'aquest %rt « l i 1:-
f ; - ' - l * j t *n »j-ocar c»jns tellers i ^ateríala
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4» L« de comunicació i ;
(tel de!? c.

d'art.

PLâ v« iniciar LA amb la i I lus t rado

de ll ibres originals i l ' a j u t le VÍC-

TOR M« D ' IMBÇRT. en veure ^ « l í a -"«rear

una nova fórsula dignif icar l ' e s t ampa a r t í s t i c a i

aprrpar- la a un públ ic nombrós» v» * < a r eua l la r . t en

la seva la l l o c les ?-*ì«gyles

" i l l e - c ions de gravats i en la Y Í C T C R M* ? * : M B E ? T

• r-1 es a te r T.»? ,- e ; -DÌ zar i a í econòmicament pe.

Far t : Ht la J- ia creació de les

-ir 3 ""*, LA RC3* VERA va intentar llu i t a r ie -añera fer-a

; 5 l r „ : r a " r :g : ,~a l c or tra e ls «T, ...ne i a* s .i^e c i

- . ' . r a * •' " . • ' r,

, « j •• t - r " f • • r



Un dels problcBC« greus no Ja sols «n el dei

gravat sinó en el de l'art en general és ta qüestió eco-

r.crtc* i l'afany de lycre.

A LA ROSA VERA» 1 ho dit en vàr*es ocasions,

la figura de JAUME PLA en aqyest afer fou deu í deter-

minant. Era tant el empeny en donar al gravat ia ca-

tegoria es mereixia, que dfesintertssadaaent va en-

senyar els secrets de l'ofici a tots aquells artistes

plàstics el desconeixien» guanyar-hi ni cinc

pel mestratge. JAUME PLA únicament cobravi un tant

oer 1 'estampac í ó í es repartien els beneficis, as.o v!C-

TCR M» D'IMBERT. quan n'hi hagueren.

Si a LA ROSA hi ha tants grava"- i r,-i tal-3 >-

JA'JME PLA és perquè ne els cobrava i així l?s »•»-•r. r;--3

le 1'empresa no es ressentien.

A TI»S a més, un dels aspectes c¡ue ben seg .r .rfi „í

perquè les col·leccions no s'estronquessin fou el f*"' i .*>

•?ap artista plàstic ni cap escriptor va fer res *> :"->*.".

T---- rebien la quantitat estipulada puntualment i .-"¡r:-:,

qje la distribució del seu treball estava garantita.

Moltes iniciatives van fracassar per la qüestió •».---."--•.-

ca, mentre que LA ROSA VERA vm saber entendre le r-r.

principi com enfocar el tema perquè no s'enfonsés.

2. LA r'.ZZ,\ VL.HA va incloure a les sev«»s Il.r-

tes els r^..io "nés reconeguts del moment en 1 'art te 1 »

p i r. tur',, í l'escultura per incentivar el públic a 114.1-

rlr els seuj gravats.

Encara que la tècnica no fos prou acurada, ter>ír un

gravat de JOAQUIM SUNYER, de RAFAEL de CL-ARA

de MALLOL SUAZO, de de DÍAZ, de

JOSEP de PALÈNCIA, de de

RAF,* EL ZAB'tLETA, de o de



p«r cltar-ne quant», *r» «oït significatiu
no tenir un gravat «I« gran vlrtuoais«* tècnic
d'un artista desconegut. I si a a gra-
vats anaven d« textos de J.V.FOIX, de CAMILO

CELA, d« d« de

de PLA, de
de o de CELAYA»

per cítmr-ne quants, el plec es*»venia
més interessant í enriquidor.

3. La sajoria dels g-avadors existents

aleshores a Catalunya eren autodidactes o bé havien

a adquirir coneixements d'aquest art fora del país. No

fru fins després de la guerra que es començaran a crear

*-:í?';les o departaments en centre«; ja existents on poder

practicar el gravat. L'Escoia de Belles Arts de Sant

Jcrd < :, ï*Esco*'i d'Arts i oficis Artístics o el Conserva-

*~ri dr-, les Ar*:s del ! !íbre, en són un exemple.

E? per això q"1?, - - t d'aquells artistes que ja do-

"•. ira'-'en la tècnica, . A-ME PLA s'erigí en mestre de t o*: a

la resta i els ensenyà com traduir el llenguatg> dels

dibuixos a la tècnica adient per a reproduïda

*:-n gravat.

També la dificultat en trobar bons tallers i mate-

rials adequats eren factors que anaven pesant traves als

artistes perquè es peguessin familiaritzar en l'afer.

JAUME PLA tom era de difícil trobar coure,

; T vernissos, bones tintes o per treballar,

X", t de temps, va haver de dur les planxes a niquelar

~i r-iris perquè aquí era impossible trobar niquela-

Sense gran estima gra¥j,t i voluntat fer-

rra per tirar endavant» tots aqt.·^-'·s



in»yp*r»bl«« i «s deix« córrer tot. Aleshores l'artista

prefereix dedicar-se « la pintura o al dibuix -qye es

venl% bé i era fàcil de practicar- t deix* d« band*

allô que li planteja problèmes. Sense l'esforç dels pro-

motors de LA ROSA VERA, els artistes no haurien arribat

a veure «ditades les seves obres en aquelles col·lec-

cions.

4. Un altre dels aspect*»* negatius el qual

es va haver d'enfrontar LA ROSA VERA fou la poca publi-

citat de què gaudia l'art del gravat i del poc ccreixe-

r.ent que sobre el seu llenguatge tècnic 1 específic en

tenien els crítics.

VÍCTOR M" D'IMBERT a Barcelona i JUANA a Ma-

iri d foren les dues persones claus que, la seva gran

coneixença í la seva popularitat entre el món artístic

i cul turai,varen aconseguir donar-se a conèixer i trobar

ur, regitzell de col·leccionistes i de partidaris del gra-

vat que ajudaren a tirar endavant Les Edicions.

De fet, només quan tenia lloc alguna exposició o en

motiu dels Premis Rosa Vera, la premsa se'n feia ressò,

tot i ja hem vist en el capítol IV i de quina

manera això succeí.

Un gravat no és una pintura ni un dibuix ni trolt

menys una escultura, el gravat és un art entitat

personal i air.b un llenguatge expressiu propi. És per

això que les seves crítiques han c*'emmarcar-se en aques-

tes coordenades i cercar aquestes propietats i aspectes

intrínsecs que només el gravat té. Això malauradament

no a la crítica í gairebé sewspre s'han dit super-

ficialitats o vaguetats que no tenen res a veure la

idíosincràcia de l'estampa.
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Fin« 1 tot «n aquesta f me« ta, LA VERA h* inten-

tat po»ar en eoneixenent del públic i deli» subscriptor»

un vocabulari de ter««« específics del gravat per tal

de donar a conèixer nillor aquesta mspectea. Això es féu

en el primer vclua de la C.G.C, i quan es va edi-

tar el catàleg §8 G.R.V. per a l'exposició de LA

VERA al Palau de la Virreina de Barcelona.

Per altra banda, JAUME PLA ha donat diverses confe-

rències parlant de l'aspecte tècnic de LA VERA

a fi de promoure el gravat en el seu vessant espe-

En definitiva, LA ROSA VERA va procurar que l'una

vegada per totes el gravat deixés de ser considerat ccm

un mer element decoratiu i prou, i va intentar combatre

els aspectes negatius que impedien que s'erigís en enti-

tat pròpia.

L'entusiasme de JAUME PLA per enlairar 1'"status" de

l'estampa, recolzat sempre per VÍCTOR M« D'IMBERT, fou

essencial a LA ROSA VERA. Un entusiasme que va saber

traslladar i infondre als gairebé cent artistes plàstics

que hi prengueren part i als escriptors que varen deixar

el seu orgull a banda, oferint-se a passar a segon terme

per "illustrar" les seves paraules la prova del gra-

vat que tenien •%! davant.

És cert que en alguns casos no hi ha un lligam o una

integració plena ertre ambdues disciplines, però tampoc

és que això fos quelcom gaire important en allò que pre-

tenia LA ROS\ VERA. La subordinació de I* paraula a la

imatge dóna originalitat a l'afer i és un trencar el

concepte tradicional u*il·lustració,i aquí cal buscar-hi

el seu mèrit.
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Com hem anat observant al llarg d'aquest voluti -1
que també es pot apreciar en els «tes apèndixs que 1'aeon
panyen-, a LA ROSA VERA hl ha fravats «oït lloables 1
gravats de poca qualitat, textos «oït acurats i d'altres
més mediocres escrits noués per sortir del pas.

Aspectes negatius 1 positius es van alternant en tct
1'afer. Dels aspectes negatius potser el que retrau-
ríem no és el d'haver apostat per un classicisme,
la majoria dels crítics ha coaentat, sinó el de no haver
aconseguit fer arribar l'afecció pel gravat a la majoria
dels qui hi van participar. Com a gravadors que som,

aquest és un dels temes que més ens preocupa.
JAUME PLA en una entrevista que se li va fer en mo-

tiu le ser guardonat el premi "Ciutat de Barcelona"

de gravat el 1965, parlant de LA ROSA VERA deia:

Esta ~?le?ei¿n ha. ensenado 3 gravar al n-rivrta por
siento de loe grabadores dtt paie. f!2)

També s'ha dit moltes vegades que el taller de JAUME
PLA es va convertir en una veritable escola de gravaacrs.
ïlosaltres, com a practicants d'aquest art, no podem ac-
ceptar aquestes afirmacions. Ens agradaria molt poder
fer-ho perquè això significaria que el gravat Interessa
de debò. Però fer un o dos gravats no és ni de lluny ser
un bon gravador, ni haver creat una escola de gravadors.
A més a més, en la majoria de les tècniques que calia
un treball de resines, àcids, manipulacions diverses,
etc., sempre era JAUME PLA qui ho feia llevat dels
en què l'artista ja era gravador d'ofici.

Altrament hi ha una cosa positiva en tot això t que
no es pot negar. Malgrat que no es va aconseguir crear
una escola de gravadors, LA VERA va despertar l'a-
fany i l'interès del gravat la Incorporació de
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famosos « les seves llistes i això s ' acompie ix el
que JAUME PLA deia:

El «e era obtenir MI« A virtue** , »irta
er*ar M« art f«e /o« el reflex de la personalitat
d« l'artifta. L'obj^etiu HÛ «s d«
reunir eol'l^cuié d'oèr«* itestre*, »ino* de »uecitar
M« HOM inter«!* pel 0rauat en M« el nostre. (23)

Ja. en el pròleg de 1» C.G.C. 1 «n la presentació d«

la sèrie LOS ARTISTAS GRABADORES, PLA deia:

FI nûstr« creixent afesttic a. l 'es-
tampa ;uíi i ioW» la ao*>tinitíició indefinida de la CÛË-
LECCIu, d'una antologia es convertís en uia verità-
blf ?ol·lecci<5 t ortiatee te« col·laborat
amb nosaltres /er etra gravada pel st?u
TI;

!to pretendemos TJK? rid:f n:7ï r',"-: :V •/->»>.• ï » " , * "ï
?a¿rr pedagògici -?fi*ff pernii id? -'I ". '.ií": ï»r :<*"^"-

los sr* :'.s*5' •",**'* f:V*"j*"Í2 ï L·rle·f 't ¿"<"'ï j
«^r^^**^ *g r^-Sf*"! T 7 f^-"* ' Z I ** f*! ¿*3

r¿ra. Sí, .T^r »v A? --^renr. Is -:r r •-.••:'-•:*•'•:
i, su r«*' «er" 2fr "" i > i f s .'."in .* rvr.v ""* **-ïr*

i51 cfiiio de grabador, - l e /

Malauradament aquesta re inc idència no s 'ha dona t ,

però ind i rec tament LA ROSA VERA va fer mol t perquè en

un f u t u r el gravat tornés a ocupar el l loc que li havia

estat arrabassat.

LA ROSA VERA es va avançar a molts movimenta que dè-

cades tard advocarien per l 'obra gràfica o r ig i ra l .

LA ROSA VERA va aconseguir despertar l ' interès pel

gravat f i n s aleshores adormit i la sensibil i tat dels col-

leccionistes vers un art poc reconegut. La bona predis-

posició de tots els part icipants i sobretot de JAUME PLA

ho varen aconseguir.

LA ROSA VERA, en el seu temps, en plena postguerra i

dictadura, fou un acte heroic de catalanitat i de tirar
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endavant el gravat. I »i avui «n dia es parla l'a-

quest art, Là IOSA VERA ne és pas aliena a aquest fet.

LA ROSA VEÍA també ha estat una d« les darreres

obres de gran envergadura que ha gaydit encara d'un* ti-

pografia artesana, d'un pap«r de gran qualitat -en al-

guns casos fet a »à- i amb uns col·laboradors d« gran

talent.

Els circuits de LA ROSA VERA van ser, perd, uns cir-

cuits limitats als seus subscriptors i prou»

tiratges no gaire llargs. Noués les exposicions han tret

a la llum aquesta gran obra i espérera que la nostra tesi

ajudi en la seva mesura a fer més comprensible tocs els

aspectes que envoltaren aquesta editorial.

Actualment seria impossible pensar en una empresa cos

aquesta on els criteris de la qualitat tenen molt a veu-

re el temps esmerçat. La bibliofília és una de les

fornies més nobles del llibre, però també la exigent,

severa i difícil. Aspectes COIT. el paper, la tipografia,

l'acurada estampado, la pressió Justa a cada moment,

la tinta especial, el tipus de lletra, etc. Tot això

avui en dia és un afer gairebé prohibitiu i a LA ROSA

VERA se li ha de reconèixer aquest valor.

LA ROSA VERA ha esdevingut taube una antologia de

la literatura catalana i castellana dels anys 50,

tres premis Nobel entre les seves pàgines.

Aquesta editora és un exeaple de reivindicació de

l'art del gravat i de defensa de la identitat del país.

Avui potser aquesta l'acollirien diverses enti-

tats que recolzen aquests valors, però s*ha de reconèi-

xer que en plena dictadura, recent acabada la guerra,

l'aventura de LA HOSA YIRA fou realment aventura

arriscada, plena d'obstinació i alhora d* generositat i
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estimació per l'obra ben feta.

JAUME PLA no sap «1 LA IOSA VEIA v» tenir èxit o no
perquè són coses molt subjectives i,depèn de qui ho ana-

litza, s'hi veuen yn» factors positius o d»altres
negatius. El que si és cert és que ara existeix tota

aquesta abra de de tres-cents artistes plàstics í
escriptors, i això si qu* és objectiu i real.

Nosaltres heu intentat »ostrar els pros i els con-

tres de manera clara i objectiva, valorant allò que ens

semblava positiu í allò que «ns semblava menys encertat.
És evident que és el nostre punt de vista i que, tal

con dèiem al principi, la valoració feta després de cinc

anys d'estudi és diferent que la que tenien de co-

mençar i que probablement era COBI la de moltes persones

que no coneixen prou profundament el tena.

Cal deixar clar que el nostre és un punt de vista

molt diferent al d'un teòric de l'art o d'un crític. La
nostra tasca com a gravadors ens fa veure les ceses des

d'una altra òptica i, malgrat que ens adonen que les es-

tampes de LA ROSA VERA estan emmarcades en una ortodòxia
rígida i austera en la tècnica escollida, lluny de les

innovacions, també reconèixer» quan i per què foren fets
aquests gravats, i entenen que els resultats siguin

aquests i no uns altres.
Però allò que realment importa és «1 fet de tirar

endavant la idea 1 arriscar-se a guanyar o a perdre, a

sortir-se'n o a restar en la penombra.

Creíe» que LA ROSA YERA se'n va sortir 1 solt bé si
tenim en compte les condicions en es dygyé a tense.
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JAME PLA, en les co H e ions, hi va esmerçar lieu

d« la seva vida 1 segons «11 l'esforç valla la pena.

Nosaltres n'hi dedicat cinc i »algrat que hi
passat hores d'angúnia i de dificultat, trobat

la col·laboració desinteressada de noi tes qye
ens han ajudat a fer realitat aqyest treball. I

veien el resultat, creie« que l'esforç s'ho ~»erei-

xia.
Espérer», 1 desitgen que aquest sentir nostre sigui

el d'aquells pygyin llegir la tesi ien treguin

algun profit.
També aquesta obra, nosaltres volgut apor-

tar-hi la nostra col·laboració i denostrar el gravat

és un art tan valuós qualsevol altre i el

<le treball í d'estudi és inesgotable.
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GRAVADA I PARAULA ISCRITA:
UNA ASSOCIACIÓ COHUfilCATIVA

MOTIS

(1) Laa respostes « aquesta pregunta pertanyen, pur ordre d'apa-
rieié, m »Uria BAÎONT, »Tia Aurèlia CAPKAÄY, feaon FOLCH I
CAMARASA, Albert IMMMf, Manuel de PÏOROLO, Jordi untí, Jo-
sep ROUEU. Pere CALMRS, Xavier BENGUERIL. Francesc FOKT8ÛHA
i Josep !• ESPINAS.

(2} Catàleg M G.R.V., pg.13.

O) parlen te manera negra tas re f cri« a I« MIMI« negra
mà) ruleta o aconseguida amb resines. Nat és feta é» la for-
ma originari«, amb «1 "b-rceau".

(4) Catàleg m Q.I,V., pg.lS.

(5) Fragment d'un tert i« PLA o« parla de LA VIRA,
però spe no s'ha publicat.

16) L'esperit català ée PLA Ja apareix «n la infància. A
les Escoles Ribes de Pubi, on assistí dissortadament poc«
anys, el professor ÎAUL1R coaMiçâ « fer brollar el aau cata-
lan i sae aotivant-lo i escriure «n la »*va llangur. Par *lkr»
banda, a ca«a «« llegia 11 Patufet. Allò »igaifícava l'antra-
da del català escrit a la llar, de manera natural i espontà-
nia, aantra que altraa tmtm llagian el T_BQ o altres
en castellà.

(?) Escrit »obre la nova sèrie ¿ILS Da' LA VERA.
El ttxt aa trobava enter« «Is «sit» documents O« JAIÌA FLA,
pero no consta si e« va publicar, io obstant «*%*« que va
s«r «scrit pelt maponsaël«» da LA I i'̂ profit«*
perquè ens serveix p«r aclarir coneaptts.

ÍBl mil, D̂ nec.- tin núvol apre ta t per la tramuntana. {Auto lo
aiguaforts de Miquel Planai. Oïot. Iffj." "'" ":

(9) Mostre« not aaguit al contingut i 1« juatifleaeid ja la col·-
lecció "11 Burí i 1« plou»*:
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GRAVADA 1 PAÄAULA ISCHITA:
«K* ASSOCIACIÓ COMUNICATIVA

wons

» evpMi «llu

"ELBUlíILAH-ClílA*
OHM« ça* an» íMi«, «t mm fm «^w «M, «nb ufnma Mt£«rafa dc fhnMr, i *

fi» to«MMaMp« «*T pp»«i W Su|Mi Mh,él taci

oil «M í Mn « HM i «• a^p*lM *•• taer* i «
C*d« .jrpeu vi»\u dt fcâtflë».

« «p acÉni ti untft «it

MKJ». Et HAN A.
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IMATGI GRAVADA I PARAUU 1SCHÍÍA:
IM ASSOCIACIÓ COMUKICATIVA

- NOW

.10) Jw*tlfle»ei« I contingut <*• 1« col·lecció *gl tôrcul | !••

"EL TÔRCUL I LES LLETRES"

rec··iluniexid'wiwcnnwr
de te CQH*«P» fi

d'il hmractó 11

MKJ<JELPLANA

51»
Je M««»!» ** w«»«», at FI ri L;

col labortdors i imtM

de confecció.
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• '' „V<'•''' ' " ' , . ' y ' .' _ /'• '''!'X "" *̂ ; •·> '̂*-*?· Tíí-̂ SlÉ

mm «AVAOA t PARAULA

í 12) il Notici«ro universal. Pofc?t> 9*mm f Jais» Pia»•r««I. Piar« Pnm f 4*tae M« pr
> <• piatar« y yUiac. (9-11-1965)

(13) 12 flravat« i «i «utor<tr«t d« Jmgm PU (T«r^r«-dto IM HDN>->
GP AFÍ ES OI LA UOSA VMA). B«rc«lon«, LM Edicions de U ien
Vera, 1982, Pg-22.

(14) Fragment tel pròleg «i pri«er voluj oe la COL·LECCIÓ K GRA-
VATS eacri t p«r JAU« PLA.

(15) Fragment tel prospecte anunciant 1« sèrie LOS
escrit p*r JAUK PLA.
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quire: f ft Fla. JMuftraeton* t'eiquea ìe

lö»t5, fd. <í? £a 1 Stf.

:=•;• T4L4, f-- '-'. 12 pvntta a«qu** í tm outomtrtít et Grau Sala.
i« ria. IKusti^ei'o»» d* *T?í*p

í T! ír/. 5or?«le>na, frf. d« £a M5f.

, Äa«r»!. ffî llibre et U» M« t i««, IMiotfat am&
í« ?r.*cr p%*r **o»*p Oonptr. Prètti ^* Joeéi Rubió.
TJ. irf la r*re» (194 f h

PICAS, Jamt. ïïm cran cotx* n*çr*. Ed. d* Is,
"La llttra i l'ttptrit* I» ¿V.> Jffrf .

:/. r;,-', -*•::*"•.-. ]f gravat« t IM autoretrat et Jatmt Pla. '>.:
tdría 3?ït*ftt"aa, iH

I£t«párí« à« Cd. J» £a
"/«pa,

14. » fi« fwwst* o* I^>MB» »ogué». La
Vmm, il

Rliâ, Qzrî*». M TVsmiAo«. Anfc gravat t a ta plows Jf
Pis. I'J. J« ¿a y«ra, (193SÌ.
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If. RUBIO, .Vt^oLjuHterw, Âffiem negra. Vuit aiguaforts d*
Dwttwpe ctmtntatt psr Hieolau-Maria ffuiirf. Sarce lena. M,
et Ili Hata Vtra, HOOLIX (1949i*

1?. RUTRA, Joaquim. £M «MM btnigmu. Qra'jatê a l'aicttefort p*r
PI«, Aveelow» Stf. d» !kt io»« F*wi» HCWfWF (193S).

1Í. VHÂXGVÂ, Suiti. fri*t«te. i¥lî*f <i'4ntjnt Wîdnow». Sramî« 3
ìa posta «*ea d* /aa»* f la, fe«?«!«?»«. Si. i* LA Ëoês Vera,

MOOLYZI (294 " » .

«Is iiibr«s 1 i 12, <lt 1 i de
r««p«ctiv«Mnt, for«n «ditat* p«r La V«r» no tenen
cap illustraciö. 11« cite« «qui p»r^*i d« l'edito-
r ial» p«iô no ei« analitzat.

Artista* a^aèadot»*». "r'*^ i*- ?*->- I-Í'T rrírí!^?. 5ir *--ìr»sa,
Jd.Jf ¿.3 N^SS '.'era. ¥.1¥I ,'-¥^l '/; r:,3¿r-;^'? , r--!^- .".

Lo«

¿ J« (Trauata ^wfa^wwi*«. Wobm frímer. Pr'.'ej
Fla. Sjtr^elc'ji, Ed.de La

r<r)li««ri<5 d« Gravats Ccmttaçxtnmit. Voli** Segcm. Pfèl»g :•? -' :n ,4*'-
dt L3S.2PÎ«. Boret tonet t Im ??ea Vers, .Vt^ir-I.T

:2^£]-¿2;» 2 f -m*.

Dot** Hatur«* Marttt, Prdltg dt Ed.dt La
Vtrv t MCMLVII ' 1 S 5 7 J , "Elf dt tö F' »a*

Prt-t.eg d f J.¥.POÍX.
( 1 9 S 4 ) , serií* **:!* d« ^a

Puisatgte Urbana et Bßrmtmm» d»
°.<:t3 ~i.íe La (í9SS/t Tl«

Jff



Dots« UHM et Ctf». Pròleg et Manatí i»
ta Awa Km, Jfíf-lfM.

«t Poèti* et m itaqM. Pròltg et
* ' ~ s» 29U Ìt* ' ' •

ft« M*«o« Jt l'Ay. Pròltg at Joan Vincoli. &re*Io%x, fd.d* La
Í1ÍS6Í, »¿fît "El« Gfavaâsfa J« la lieta V«fu".

io» fiüöton«* J» La AQWI Kn«. ^
f l S i IL

Lm Edizione et la Rosa V*n pr*8«*tf» 13 aiguaforts i li escultvr*»
et Jostp Granycr. far^r»«, fJ.jV ;^7 Sraa Í>ÍM, .*f3t!!*f
J«* 1%-xrcíií:'^ a líí ìzleriff i 'Ar* c^ra -Je1 5-3.»(?**ö^a d*! If
-V zesfbre le -*,:r*r i! r,' :V jf.f? if '¿fi'

Iti
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Al If «fe aï à Je a

Jt lO9 One*. 135?.
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iti Uf? í
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ami
t» f» Fía

PI«, ¿m •a·BPf·m dsl Principat, per
m

Jam» Pla i f If "»mm* ü» fer M» fS-S-138¿)

fit pronai«, MÍ tacte». J« la. "ft>«<i RM

F«r pat* ant» «I« gravat« d« la Rosa r««,

» i MoHfttoM, »f.*3r ?£".*!'. "Ç." r '-í-ríf,'

« £a Wo»a farà, r.-f .-T.*>- ; 5«^.*^ !" ~f~lS9¿

Ls gremir* «spagnai» cent«pyuii^in», r*r '. wr-î.-r- "*,".??.
2 ¿t ff-^ff .v !ic.« =~r-*?,

f aenar^tûrta«,

AÏAlíí

Colección et Grabado« Ccnta^.>r\ínfo9 ' . - . : - : . ' • •

Colicela* è» Grabado® Ccntgm^urwwoa Wmrn

M dfl premia ^kxM Fira",

cm dt l'expciition è» là ^ray«r« «spagne» i*

la. gruma* espagnol« eontmporaine m palais d«c Arch*v*qn*s
' 9-à~" 1 Sé /7 J A'arr ,

Le vernis sogt ât l'exposition dt la grana** espagnole cant
mime, »»r »f. F. ?I4~; "-rii " f--rr:>ii.

*.4

t »pagne U contfi^orain» en éditions et la Rosa Vtra,
PUF (20-S-1SH*; Telles, Jf Lls'.
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a« M «i

t0 d» grábale "Rosa

premio Vira, « Toda GOPC&

mtítrn m Jmmt PI«, ,*ja», ....__.. .»,

p«*ttt» dt la ftrtt per »*.';n itïPCLL

; '-:r-; jgtf,

t»U, Ml
m Wfm* • J i~ ;

e, «•

r*yr«f sa a 7Vr7*as«o d* ta a» "la *»-

M£»» -'?î-:-*lé5,; f iría.

,';F!Í

i*18à, Madrid.
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ut lo

n** ki*r t'IJ-J <?-;&>?; P*t?t*ty¿.

, n* '25.'

Km gravé» *epaq*ols i

M

tcTn if 'un« «xpoat'ìt'o*« d» là ^rai*ur* espagnol* a
at muté*

musée Pâme ahrït* un« «cpo*tf t'̂ i d# ia

,¿} if* ö t̂ftaai? flat«

77 r<7nrur<to

Sapera gana »I premie TRbaa y«m*

mmífmtmffiém artística espertólo. Les grabados dt
téieitmm de la. Horn W»ra, r«-,- f-*.?«*J«« rr-.'-.\«;.J > f-:\*2

lé1 ?*ÎF 1*5 .

£a eoleeeié» *Ba*a toña* «n la Qai&fttt o'Jteis» rAPDO

4* I®, "Olma Pitra", r--,*» ."-7«: 4»* rr rr.wr.f

2«
/

Jlf



si PAÍS
y toUrantt, j»

U

i« Aqpocttfûfci Jt Grabado» Ctmt^^oranto» «n «I Asi Ci «rulo
íl-ÍÍ-lfífj

fft

"Eêts »f -'mucura il TI Jî^n ie !-£• >v f.- ",: 4»ïiV-»(:
.-» 'JhTtwB if 4-f*r. f¥v**itt« MI rtprt"n*t* át oftra« è» pinto-

res estmlmea f grabado« et la Sociedad Rosa Vera" :"-'-\- '

:>o famosa rolecciàn ¿t k?« graaadof è» La ROBO. V fra,
v» f £ ."4 3¿r*: :,-. *, -?:-" ,^'- ï»-«-'t ,

yravwf tepctcnci* vota attr*d mt

iw «t AM!

La '•olecciàn et grabado» *Rcsa Vera* «n Madrid

e» grabado»

Pía «n

llibre» í tl» gravat» è» la. Vera. Yayrvda,
Minllfs • "I~1*

La Ro»a Vera: la ortodofia dt torn *»to*pa*, -•• ••
LLES ''J-J-UffJ

•-. A
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étl JI Salen è* lem Onttt

ft toptê ait p*f 4*i*.-»?îc , 14-lZ-lì;

Conffrèneiì :", TÍ'i:* if *<i i''"rjv"»·..i if ?-ir ** ' • • ̂  i *1 .'
f i? IMI
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