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Pfe. d».- ft *MÉP*P0 at t*M fía»»,
al rf*
atltJ» JfW.

Jos*!.- ftoMa Jtt PIMMEM. <í«
/ncnrurt«,

Pf.iffT, fafic 1.- ËÊ94*f fogne», oarieatitriata y pint««. ft?« S iít*«~
-fî.v.Tne« r» OO'SP, JJ a p lima, If *n | of **t /<?-
* ymHir. Jill.

"-.V;£T, 7..V. .- ¿<i* ft Iteran*«. historique J*«
:u rtr'Vr :'<?* '.f*r jiparte to», jusqu'en 1ÇOO. Lf*>p»i§,
.'••"'13 " *: « i r ,* V.8;'#rite*nnn, 1S23 , edition 'l9 édifié,

• '»V ; »*•», . * . ? ' ' ' , 4 *• "*,<!.

"-.".' r - " V "f .",/? c^5'*4» P^ír-.-fl alcaid f dt Zalam«a. „".• :^-ï <-*»• f r ts
• "• .' ,'"r·»·i7·,* r f* . . . . l'ita* *i î » n *•"* -jr :/***;,' ;• t'^pé le

IM pído M ttÊtUû. ^i*fi*rtfì f i * r<?,t f_'"-:~r*t;i-
.";,'. j"~*'' f i f , *• "nderi por Çnri-fue C,Ri?tirt, Bwe l . n.i, f í.la
• -•- > l'tf •" 7t'î-' : * 9î.f« / ** «- / i i f . » / | . fc^vt i f«

» -Vr.t»ï*«,- &»^«ite»ia a uoî d'infant. L
• .„.',„-,„,,,?..,»., t f 1 .4": - r .

Ffc, l î î i 'a .- ff«t roter
«*'.

aa. 4 *:4r-ï í> "-r%\« - ' ; ï. : - ; » - « , " » - ; ,

Bettfari. .'•>."""' f •""• i*-"
ï **" •"•"* r ; Esc« * ip *<*""•* ï , T

La malvemtat
r "uri í*1 J. Czr~.fr.

. ''4 :**.I"4'"T-,« :> .' *.^-r Orityer v*b "«r-

, "r1 V.? 3 " 7 • " % » » ' 7 , :fe Mart J
g i * , r » * v ï , : V:>rr'":' .'Vrf:*"'"-r. L ï <* -^ " , Ed.S

" ;'f 't • . r*-'r r«-, .\-'"-", " - J . " « 5 .

dii**fng«B. a ï ^tx J* Sa'a,
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FARROW), Juans Ftmandot BOZAL, ?4Z«rta<i0.-
fi groboào m topata («iglò» If at miï). Madrid, Eêpaea-Calp«
S.A., ,:.-!. "S'orna Arti**-Hittoria Ventral dtl Art*»1987,y#l.XXXI.

V&STE PANtOMDO, Juan; VÏÏGA Jttutai FONTBCÌIA, fMn?«K? y
P,\MÍ, Vittritnc.- ti grabado m España (e iglò» tït y Mi). Madrid
ïsp-ïffa-CiljW, S.A.» Cûl.*$wms Art {«"-distaria centrai ad ^r**
¡Mi, vcl.XXXÎI.

âMpom.' "ft per....* fi »art Oliata.
id, S. A. Ed.» II

r*:- , •":-•" • ,;%=*/ ^.- £a fmilw et Attenta ftiart«. Co« ^
?!î. f-j!^ d« ífa,í<?rí?a, ta*

Gavilla et fabula* tin imor. Iluatmiicneg it
-! ;V ,¥î:;-r-«t, :.;* ":•'— '-nri» J* le« Firí!*« -i*

et
* '-•«,*-.' :". «ru 'ÎT"' -»-ÎTC -rf î 4t.- en su dtbido 'ugtr.
/*;.» ., J"~'TÎ~P f n *i t! i lut^f j f «*j»u« Pla, Pa T. -no -J«

í> !«-.t f j r^ í rs i* 5ím ?c-I.
. T., NCHLVIII :13èS>.

I (1946).

tot èo» <io-n~ellûs. L it -grift at If /-.-.' ;«
" .4 . - iT ' i ;.«;., .?<?í."n ,:V ,¥:-?-'-•

fi Ingenioso Hidalgo Dm Qui jot t et la Mancha.
' • " " • * '"- :* í-' «i»*««, 'T*,-:'»-.!. "s-v»-*r •"*7*^:'na Iluttradcr" per

• : «•*» , - * : . -• ~jr"iff-î :, l·'^'.·'^^r·if·'.'i •»«»rt.'a'î*"'nas per Luta PI.-i*i
- ' * , : ' ; r , ,:; ; -« ,"*• r ï t r j. Viu»-:, ."Ji**" T *#:'•'•: ' 5>i J .

• : '. y y*''•' ClMttlía, lö ao«e«tlâfM7 y I«» east 9 llano f. Fcf*-
,:-•;"T.-- j> ¿ • . ' . -«*• r-'.«^*.«. B7rv.·,-r, i Ed.Planeta, col."E3p«jo

flbr« «CM^Ut«. 5<jr-?<r^na, Ed. Dittino, I3€€,vol.ll

Vi« ja» hiêtoriaê et Castilla Im W«J«. f'ot-ygra-
e !•«-

. t.XV, 4rt .Micro fil* ,
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ESPHÀf, Josep H».- tel comarti**» eil Principat. f «t d» M»
Kspinâê, Gravate de Jawn« PI«. li?8,

?5fffjy» Saîwaaor.- fiala* Iatn«r togué* i la «MM circi««» tinc ta. Ane
un "petit tractat d« íitogmfiu" i trenta litografies í
-."triants 4e Ksvier ¡tsguéê, Barettormt if»

d*.- 1 984. Ut vida et MI afe. ér
I to fa. StK, ili«»'»
ex. ÎS2»

" vr? '.4, ·>7·:;·*<i·» :" VI?l·ll£:t Hetàría J* l'art Català.
0*1 Hodermeme al Houcentitme Jfif-Jflf. de Fran-
•••.*:• 'i* 7*5 -f.-*:. .5ïP·»<'*í»tfat S2» ÏJI5t vol. VII.

Hietòria et l 'Art Català.
t'Jpeae J» l«« ostOHtgturdfê 19Î7-70. ^ir-v'-ia, " f - ' « — » ^ f j ,

rr.

ea«pt«t«i fff. Flatf» p*t

.'," í-.- fi circo y au« fi
* . 'T J'-s 12 4,if**"*f • t
!"-î ",4,, !,"•*", -'T. '*."•'

" i * *•- Godei»
» iff?,

,.v. - Imogen vie/reeo. y ûottocimieitto, 4eí ?•>•> :«?

PV r V4; :, v- .-u.-'.- COT M /a M Itíftw. Dwtrí^wn. d» In»
. ' • • * * - , 7 ;•• /-v-'p -' ?•':*.». ?7r'*r?»-î. f .f. í V* ''

diàleg* as bèsties.
••' :« ' • ' • • • • ? » . ;!•"•,,*"-•*'"' »-.• 4V '-.n'r irwg
- í - í T i » , • - " . " . = . T ' ï - "iV-tr'-'fi", ;.i. r Í>:"'<*··«T.· / • - - • ' .*•» . - '*r« r
" ':ur-.*!»i f i lì 4
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f n NbfiMtir * to« Jorn ei U» Abad*»»*».
db l« «fwtt« dbt ¿t Ä U»

p*r I« Jaum«

M SOT rft.- Ponía* fíl*t*«t«t£li erf a*
J* ¿MW, uff,

/os«.- Xurora at t 'Aratali. JTHiatrat ¿mb
J« 5.4.0.4.0. , (1947) fi. W ¡ssL

Etpona).

LllttL, A3»c»»!.~ Llum J» l«c M*ti*«. original amb prole-*, io-
te« bibliògraf iqu*9 í arxiver

, if* "t'

L·lifer« d* 1*8 ¿tetiM. 4 «J» Bohiga». Bar f f
tena, edieiom 62, 1315,

fi llibrt d* Its best it« contat al» infanta per
Kubié®. Szrïelcna, ïrp.Slzeverizna i Zliïreri>i C-yr.t, C, À, » !JÍI.

d« Mfrawlt««. Fot«« II, 4 -rura -í* ,^i, ,* : '•"::
a;"?^». 9ar-«ú^?na, Ed. Bare i no, "Els fMtttí?*1*, ;.'/.',

'.»£;.:?f, Michel; ORIFFÏ7XS, Antony; S. FIELD, i, r_ f ;v:V, •'•:>.' -
Kl Gmbado, Historia d« un art*. Ginebra, Skira, .'í*.* --r .- ,--;-
ñ*!, Sare€*c»ia, Cirrogio rJicìcnts i

'T-,*;, »'-jr . - JJ pintor« eatatoMt. » d* Pr^pa-

;<• ,V:>:»:*Jif»c»p*, !M€;. tf*
' ' • " " r . 4»? .•T-'.' T'^-t-if-r*.* ' nou bcífca d* «f.í?w»t^*r. Síir^iíÍr

• » ? , • • « ' u "•«* * " : ï, •• » — » e" :' * * «, . v Ti. « , .'» » , c*i, » t, »

."-, « ' - 7 » " . - O^rm pt^tiaa, Ptff Quart. Bareelena, Sd.Proa, li'î,
""«,-, i *··~r,lftet, ool I.

, r^f' i'.- La Ifiafc*. Lítkogfapki«9 originalta »n ¿t
>r* T 7. Parie, Le vhrjal de beía, 1942, ex. 2.

. ; "•••:.- Repertorio ét grabados «gpañol«8 «n t«
6Íonal. Madrid, Minitttrio à* tuttuj^r, t,,̂

, J aif*9,- Potónos i ebliàute. !S mtratt de pi^m tia.
£rf. ¿a

l* -'irtista ölet ' t it miai "II
r¿r?u Z í iti Iî*tr*»"f

Iti



¿awn*.- Tècnica» ètl grabado oalcoçrdfioo y «u estampación,
una» »uta® »obré bibliofilia, Fetagrtf'',™ •/** r"tïîî"" -^fif«,
Mrttlana, Ed. lut* avo Gili, %Cm¥I >'19f.S¡

, Ed. S I une, ï??? Í2*

i, Sd.-lHtga, ¡38S f ï*

«**'j*r ,"I''-.vr'.- >lntolo^ía. '' ít-'Vp dt Jean Tria

»ia,

" • • . "
f ar *»T

biogràfico è» ortítttu á* fata ¿uria.

, i« ,„ í - * -1 *" , -Medio» é» tom» « Aiutarla Al art«,
.-"» r 4r*<? .'.í*#>ira, .V?.

/O«,

eo»«ê

* " « " : ; '«r* «"..r Tfrr¡/. S 2f**e l j^a
.- :>' ••-.7*.- ÍJT". 1394, vol. $6.

rompíate». "r**.-¿?: ,* : • " : ' ; •' " * .' •": f-- .
; •«• ' • - - • < • . " : . .*.":<::* -»•••**•'•• rT Vit^r ' :V *f~»:* • " • ' < . "-" * , • • • ' ' •
» - - . v ;>• / . - . r ,V-'r :'"--. " ï/"^* '»n, f:. W*' ï, " ": ; ' • * . - » 7

,"4'T, »toa« 'F«?'. -'u r i ta« •'* ffra<?c»n«;.- £a «o«ti« ^wit. ftantar Nogués.
Süftl ona, Llibreria Catalonia., "Quadtree blaus* dirigits rn*
Màrius Aguilar ?" Carl*« Soldevila, s.d. ( 1 9 2 5 T 1 , ' J ' s t . V I Í .

SOLDEVILA, Ferran.- Sietíría et C&tmltmya ¿tfiwtMdt. Iï'!î«*fr*a<?t;5«tj
•j€ Josep Grary^r. Swe l 'jna, , Ed.PfXi, '96 ?.
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7ARR ADELL, Miquel." 9m biografia at Barcelona., i Amb gravate origi~
imi» d« dtvtPêo» artiêttê). Jare« loia, Ajuntament d« Sarei lana,
là 68.

TEIXIDOR » Joan»- 4pwnt* encara, lui-lui,
eoi. "K ßto/f".

of HOlIiA*- KM t*M ••nUM MpfadBNi. d*
Pia. Sili, tfoî. IfSî.

I OK01.- Ca JMctori« J01 papel « IqMfe. f-
III. Madrid, de Olukwoit» S.J.» 19?B-1$9Z,
III vols.

" fi paf f i y «IM filigrana» en Cataluña. '•-*-
'erdcm, The Pip«r Pu£?:>ät í £<?•:* A·'·'Vf^» w^;if ,v , *; - • - - /
í"ií>trf bilingüe traduïda ï t't*!ír!*s r*1?* «T . / . ;.. '•"«—'»-.» ,

V t/'íTJ« Sonet t B-tl'a, T*£V. f't r- •**," -«.̂ i , r':.»-"***"1"* ï
••erenne, 19?4 -¿^fd-'ei^1 .** ^f :'•:•', ." .•*•!.' , •"".'.

, ta

: T, :' r- 1 f -J® Ferert* , .* ¿4? , "" ! . .1 .

(Obren et*ç>ltt*K) . Hovelte (Triat f ta. Caricatura).

tavela* catalana» y «rtran^#ra«
follati é§ La

- Cinquante éumiaunt* d» Cato-lmya gué futmartn
t "@£T~f i rirr*^"* i ' t ' j f r - 't'r"r"f ini r ?

/ M.C.Suektr. »i'.h -
Y-r'*, *!•'!.TÍ ,V. «hr-r*/», >«,«.» r-<



ft &Mt<«r{ et Jo»«p Ocmy«!*. Gttâleg dt l'expo»i--*iâ ^ la Sata d*Ai*t
Aptur 'Jesf^kfe 198?-mr 1388 i .

. Cifteo »iglò* êf vtagtn t*pr#«â. maria. Ministerio ì$ Cul-
turi, ^ir«^fîân Onerai d« Sella» Ar* es, Ar**htr t y P*" b*. '"
li?*". ~ìtìl#g -ie l'

Inventario è» la colteci *r è» libro» donada per D. Santiago Esponi
y ArwMft. ^ip't'.^na, 5:'puf,if*'*A de •'?3rei*l/?na, M-

éi caractère* eu ta u'octedocf All'ansa át Xrt«» Gra/ Cea«.
. .

Í89t-198t.

llibre» ú« bibliòfil (19?2-li8S) *:' ï'-v 7> " ' -r : -
r,<* " -J fr "<e"**»3 4r*.'f /' ' ',*'."*, .T*ï *">'"*.* f*«? r,"1*'

Llibrté é» bibliòfil, F'^ «5 "—" >•

llibre» d« bibliofilia (197Í-Í98Í), .*:-.
"^* : ?**•? :V ,*?-'r-«^* ." " J*; • .

fi tèrtml i I«»
. * » j?-* »r .\'*r
r-*** ' -n i, ^«"i?, ":
- « * < ' . ; ': ' 7« í r f . * .'."e*,'.

è§ pM§ftavm, p«?
fn tame al gveitmao mtml ei pmgwanm, p«r
•' -~,?2 i:r«^¿r; Cinoumte «Aw J» p**«!» « NoârM, p*r
W4,cr5ïEZ Tf IÍ7?» fl'M, pg. 34*79)
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LA HORA

Publicarían iwm*ìial literaria «l tvrvisio -ini *Afi<?."„ Di
Visente Ctquim», Barcelona, Í9t4,

Pedro Pruna y Jaime Pía prono« "rtMcfad d» Barétions" et pintu-
ra y grábate ff-ÍI-JlílJ

FI Paff

Jorn fut t <rr obtient fa cdt«tra et Bistoria Social è§ la
m tm OfeitfmrálMf it Valencia, p€p Mann«! ,r*.îr: .V-

la ho, 3 *«a ^ff^a» ptr

,

fi Hofwt d* Pfmcme Kiarímtmiet í'r-r'rr ~f*/r: " r "'.";,

, 90 awpi JP POMÍC, p*r ;:j-4-:¿**.;

flm'lt Oran .Sala; La pattié p«1 la plutmw, r^r •'·:·Jf
fi> TI4

tomtxatg* a

»i «nier d» tere«tona, r*r I tk

. • , • , ' . - . - Prijffrto et f ig la » internacional«» pean la designación
dt la» ear®ct9r€*tieQ» témiaa* d« lot «c-Ubnt* -'f r t? «t* ta VI
"•-&•••!•- r*-<r r* :V "xr-'.'r-.*, ?:;'?*»!.-"a, J-í í« /ï«!:*? i>

fi"-.*r"riFf*rr4 '""^r4r«w
r','*: '; 7fr;^ :4Ft-;"

JM



f-iotera de la

ROSA VIRA: URÀ à UI
ML HOOnm i CATAUJKYA,

ha la te

a*i »il

El text h*

d'escrìur^ e l* ' * r*>nic3

Olivetti tf 2 * ' « j .

Tots

art»,

la i«

i.; 16 s'ha dut, è term* a i'obrador

-í«« Barcelona, a càrrec d« Jordi Soseh.
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ABRIVIATURIS

•»1*4* «tfl« inferior arni

•«i»*. «n§i« inferior

•••.d* angle mtp*fior dret

•••••• «lile aupericr

à.V.e. ftntign cursiv*

â.l.r» Jtetig« Itela«

*.C. Biblioteca d*

i.e. Hodeni cursiva

i. r. lodoní

bol. col·lecció

I.r. Ipeca rodona

fil.C.Q. filigrana Castell Oyarro

fil.G. filigrana Guarro

fil.i.V. fiií§r»na Moll Vell

fil.i.V. filigrana Vera

G.i.C. Incidopèdia Catalana

G.c. cursiva

G.r. Garamond

I.e. Ibarra cursiva

I. r.

il·lustr. Ii'«ustr»d*s

f, d* Pla

lau.

11. llapis

••A.B. d'art de

B.C.e. Micoia« Cochin cursiva

U.C.r. Nicoli»

op.cit. eìtaéa

pg. p.ìgina p-s



m»
P.e. tarpvtua curai»«

f» r.

ps. pisada

pi «

P»

P.It d'totat

r«d, a la dret«

r.«. « l'«squ«rra

r.i. Inferiors

r,«. superiors

S.a.D.à.G. Societat aliança D'Arts Gràfiques

B,b. bisellar

s.n. Bfr.zr*

».r, 8**r,:?*»

a/pp a- t,r«? paper

T.c. T,"**s cursiva

f. r. T. •* •_- s

». V'V. ' •=>

vol. v ". .-



A CL A R I MS UT r,



Les fitxes que «G«tr»re« tot seguit han ests t «laborades p«r8onal»ent
d'haver consldc-rst les caractéristiques globals «fel« llibres

éditât« p«r LA VIRA. Aquestes fitxes són fruit d'una anàlisi de-
tinguda i acurada d« cada llibre i tmnbé »erviran co« a pauta per *
les col·leccions que s'estudien al Volu« III.

Dels setse llibre« que v« editar LA ROSA YERA, la Biblioteca de Cata-
lunya «n posseeix ratorze i d'allà tia vire» analitzar. Els altres
dos, així algun exentpiar preferent, el t he» consultat del
de les obres de JAUÄ PLA. El Museu d'Art Modern d« Barcelona
en té uns quant» i »on d* la mateixa sèrie que els de la B.C. Ço«
que nv aporten cap novetat, no els analitzem aquí.

note» les col·locades en acabar cada llibre i estan irapreses
sobre un paper «és fosc per a diferencíar-les d« la resta i facilitar
la seva localització.

vuan un número, lletra, paraula o text extreta d - - !'original, ho
expresse* entre cometes, després de punts o bé un altre tipus
le lletra.
Les transcripcions d« textos sén literals 1 malgrat hi hagi faltes
d'ortografia, les hent mantingudes.
Les justificacions d«J tiratge i «Is colofons s'han escrit, o repro-
iuit del natural, corregí r-ne í seguint la mateixa composi-

£*i î*»«î>"jd; -1» -q-la llibr* b<em procurat emprar formes de compaginació
" -i 1 '-.r >¿->:.H\ per tal d'oferir visió fidel de l'obra.
>?..>• res s'r, ««»retés 4«! propi llibre qu«

t; -<»rvai v. I ¿ir que hi h« canvi d« línia a l'original.

">',:"•> r •;»=—;. t e •••itudie« un exewplar Je l'edició corrent i co-
-,.!•;•»- ,»; •• »x«"-plars preferents llurs prov*« addicionals.

.u.--»r, j dit i»" d* ; r - ves addicionals alludi* tai, t « le» gra-
,,f»q f,p 4jS i.l·u.x'··s o al« autògrafs -sí n'hi ha- per tal de simpli«
í» ^ r .a í,*-, í P' "•Tristura. En l'anàlisi concreta d* illustraciô
^i I.««- Si *s jr, libuix o un gravat.

d'advertir qu«, *n parlar d* colors» is apreciació
personal i difícil d« descriure exactitud. Í« probable d*»-

d'un o fin« i tot en altres c i re u«» tanc i «s d« llu* i de
conservació es valorin d'un« sltr« for««. Il color ut 10« tinte»



l'hsm citat segons l'ordre «n fui han estat estampades.

S««pr« qu« «1 llibre ho ha panses), h«« reproduït les il·lustracions,
però mm conscients que « 10« fotocòpies «• perden moltes qualitats i
el« traço« «é« «übt i la gairebé no «'aprecien. D« tota ««nera es pot
recórrer a l'original per a comprovar algyn eo»«ntari quan s'escaigui.
Si les »id«» del full ho p«r»«t«fif la reproducció d* les imatges és
d« 1«« «atti««« dimension» qu« l'original. Perd aalgrat sigui reduïda

don*« 1« relació del format «1 punt V d« l'anàlisi d« la il·-
lustració o al punt Q. 3. 5 dal llibre.
Ils «utôgrâf» dels co«entari«, en canvi, »e*pre »én co« eia originals
lle-/at dels qu« reproduï« a la nota 24 del 11 ibi e 20 tannkas i a la
nota 17 del llibre Bestiar».

planxes corresponents als llibres le« vire» localitzar al taller
de JAUME i d€ o al fon* de 1» Secció de Gra-
vats de 1« iìfclioteea de Catalunya. La resta les té «ncara JAUME PLA
o estsn repartides en exemplars preferents. Algune» s'han extraviat.
La majoria de les planxes original» de les estampes del llibre Els
¿r a va t s uf Xavier__Nogu4s «s troben al d* 1«» Arts Gràfiques.

Les provea addicionals les catalogades 1 'evolució del tré-
fiali i seguint el criteri:

Són prov ; d'estat fP.E.l, P. E. 2...)

- quan »near« no tenen el treball a 1« definitiva.
- quan les entall«« § ia definitiva, però encara

hi ha 1 es remarques .

36n proves en estat definitiu

- si el treball és igual a la definitiva però estam-
en un altre color.

- la nostra el treball «ra «1 mateix
que a la definitiva «algrat porté« altra numeració.

...if. f a: i*» 1»» - >r,' 4f.-if : •"• *ns r*f*nm a la sèrie de tre« llibres
-, • ,1 »i »IT,] ̂  M','«!jjP*FIE3 DE LA ROSA '/EPA reculi»« dotze gravats
, -', i.- r « » r » « 1*> .F-A" .;ALA, -ie J- ¿EP t d*

El llibre 2E£*"L.,., „ '"t- * * * t?3__JJe. ..... ;. JSElJj* ....... |gMuet!£Í « 1 ' h*» considerat
«i grup de 11 it.!*'S"·i;rigi*s" p«r JAÜ1E PLA perquè, «algrat hi hagi ta-
na il·lustració sevfi» n*hi h» d'altre« artista«. Tenint en
te »ixo dì«« que Li*l..buferg__de Valèncig é» «1 vuitè llibre Il·lustrat
per PLA i no «i n&vè.

Ela possible« dubte« o acl»ri«ent» puguin a l'aire
que es resoldran en l'apartat de le« fitxM i encara «n l'anàlisi
c oiicre t« de llibre.
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AUTOR

TÍTOL

LLOC

EDITORIAL

ANY

0.1

G.2 DE L'OSHA

G. 3

G.3.l DISTRIBUCIÓ

S.3.2 TIRATGE

G.3.3

G.3.4 TIPOGRAFIA

G.3.5

G. 3.6

PER AL DE LA

G. autor el de l'escriptor malgrat »"i »¿s ijr-
rers llibres sigui els gravador «1 veritable pro* agir, ̂ s'a, 'v,
fem per establir general i després ja especif^q^*^ ja
illustra qui.

a Its DE LA cite« cm, m l'ar-
tista plàstic perquè és molt clara la intenció d« l'obra i el

títol ho f« evident. In llibres l'autor,
«1 títol, el lloc, l'editorial i l'any de publicació re-
flectits a la portad« general de ca4» oer« la qual reproduïm «n

fotocòpia.

G.i En punt es I« Biografi« d« l'escriptor i del grava-
dor d« molt general J« qu« «n h«ver-n*hi d'un es fa-
ria extens. Creiem qu« un «stilili profund cor-
respondria a un tema monografie d* persona i no a

.

fi



6.2 In aquMt apartat »« f« un« breu res»«nya d« l'or if «n d« l'obra,
de ço« e« va concebre, é« qui v» sortir 1« idea o co« em va
d*»envölypar. La inforacelo s'h« tret d'entreviates personáis
«ib els inter«»»at», d« carte» o bé p«r referències d'altres
persones.

6.3

6.3.1 pari«« d« distribució «ns referí« a la disposició dels
plecs -si el llibre vt en i relligar- o a la de
1«» pigints de l'obra. In ell« allò que conté i en
quin ordr« està col·locat tot la terminologia pròpia
deia llibres per tal d« donar rigor * l'estudi. Aquests
termes e« trobar « l'apartat del vocabulari del priff€r
vo1 un.

G. 3. 2 En aquest punt la relaeié »v,* -jo Is »xemplars de 1 "edi-
ció corrent ço« dels preferents. DP »o* a -añera, en la justi-
ficació del tiratge que s 'hi adjun** s'h ¡ pot trobar especi-
ficat cada sèrie i cada «yx^mplar .v. D *;.'. jue contenen cadas-
cun d'ells.

i x Ï« fifa dels =u"«f ï *:- }:•*;••,;••
»'w •* «ï* r u

G. 3. 3 '"v-íl "s r«>pr vlije
"t*:**-*,. L·i dels
«'II 1a .*'»r.al.s5¿ f^af* ; ul^r 1«» 7^1i ,11 j.'.'t i .*, •; . ' •' -i.rfj-
. »^ •/*•»• íd*1 s *^Kté queden reflectides aquí.

G. 3. 4 t- l ' i; ,:M* 1*-1 wostrari «i* ¡a tipografia reproduí« »Is 4ïf«*~
• "-r* -, »;f.is J*» lloarà ^u€ apareixen als l l i b t e s a«r el seu
' ; ' rD~í r "r t i les aorey tatures hen fet servir ppr

i r "t r«%r-I «-¡í .

G.3.5 .* ' i * îir » «s ; . 1 "¿s * r-%' i r.̂  »r.i refer : *" * ir * 4 » *-,< « i* ; * -
** il-í oí.ra or1 ;i I*»s v iîiy#>* <**, a -*r. •- ï^i li* »re? ';• •<,.•> jl.-î-
••-; i .ìr;* , a. En aqu*^» afar'a^ *a**t* •>«* pirî^ 1** le>> | ¡,»nx»»s,
* .a seva i • rai , * 74-:»A, del *»>ii*er:ai i -I»» :>; *>s*ar, r, i r^r.-

6.3.6 Fn qq-jçsta secció »s comenten les característiques del liiere
T-1» s'analitza i no s'han citat en d*l§ apartats an-
'çriors. 3ón observacions d€ caire gener»! afecten a »ota
i'oori, mentre que particular» es cons-
tar en l'anàlisi «specific« d« llibre.
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FITXA iSPtCffïCà

1.6
E.?
1.8
1.9

1.1 VîMEP-O uE Í. ' EXEMPLAR

1.2 D l . - T F Î b ' î C r

1.3 : r P:K*A.*I

1.4 i .-•_•••£: È v:; A.
1.5 'f.: ir à

E. 5. C • -f ' -Tí '
E. «ï. r - - :

-, : f . AL M A N E : - ; DE : A K I T x A

1.1

1.2 - • ì , - « - > • • • < , .- " ; -• t - ro í n~ i '1*î ; .», i" t. »" -, j , - . ' , , ; ' • »
' . ' -t , ; .• ' i î ' . . '.als o -1 * al * r" : j .* ••* * i; j .»•• ,
" i ' " i' .

1.3 « ' ; ; ' • .. r *• « . i* « ' : ' , " • » • « ' * • ; . i; J> - . « í* .'. .« : , . ' * •

1.4 • • i·̂ l· í' ^ „; * ' »•- - . t a t com i quan va arribar l'exemplar al

t. 5 ' " '• ".T3 í ,«- • r r » > ~ *>n m i i l m e t r e s í corresponen a les cober-
•'•s P.C , .C . i 1-r, -,des f u l l s Í E . 5 . F ) .



i. 8 Tal com diu l'anunciat, »qui f«« constar el número de
d* l'axamplar, tant le» lea no í ai
port*« o no il·lustració,

1.7 Quan parle» d* il·lustracions parlem d'imatges i
d*ls dibuixos» s'hi n'hi ha,

1.8 filigranes «s reprodueixen <* 1 ' af jt»,v, "<*:>:•>•' • 'if» ; i
tipografia i d* filigr»n*o", a^tv I*1", íbrcvi c»* u r «- < .» r,*»*
utilitzat a citar- les.

filigranes »Is ex w%. Is» r s anal . *.?.ïts, J-T'"' .'•--
pre n'hi d'altr»s ji qu«» q J A', ME F'L A 1» -«(¿i-iti *

que <:""|r^v-t *r--tava f <?r rt,»?^r. r »-

• í * » * ¡¡»»s P«; i~ ¡ ' T »«r*. I ' »'xe""!, l'H •
ne ral .

1.9 .' *• • h«prva- ; r. s -, *r. 'i-j'i^lls
.'•*»• "i 1 -it r,:«-' 4 -,*> -j' » i » ».'«»- i que 1
' i* ; *' *'§.. , i , ;-J»*r.'if, tf,"-l-< •• r̂ aquell
<.f,<ív. L": - r"! "r.- , j *•;• «x',"rpì», a la '".a -»*T. .;
; -t r * 1* ; i ; r 'i . »•* »r ' , i I i ?»*v t rare a o ~- ¿^ . i , -t . i
"".Tac ió , •" *c .
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I
II
III
IV

V

AUTOR

TÍTOL

DESCRIPCIÓ

TÈCNICA

«IDES P*

PP

planxa
pisada
paper

VI

VII

VIO o

IX OBSERVACIONS

RANE IG DE LA FITXA

La cata.'.-¿,-1
¿, Vinyeta
a 1'obra. li

•i^" '-.',-• 1 1 ' r^s 1 r,
"ji-de-I lar;*' ", •» ,.'.
• i --irTi, per í t

1% illustra- i 1 ».'"iva* ., ¡r i, »*
segueix 1 ' .»r d r* en j-.jA if -»r«1»*»"!

la seva i^-ral itzac: A , *"..*»:
possibi^à er1"' rs -1' à J*»r,* ;f l'-·i'i·S, •-î e·' Ì4 pàgina '.»r; es »r t-» «! , « 1 -
i, si er.s f, a »iit·,<t { ·,·&.i:ol*», la r*produii" en fotoròpia.
Norma liner,», j jr.t a^l l'tiiàli.s: de ¡̂ s iliusí^acinns, fe"*( ur, .*•>•.•. 1 1 ,
del tex* que 1 ' v '•.p.pat.ya p*»i »al de ic»ro«,trar 01 llìg»"" er T» l i
imatge »jrj···i'i·» i la jar^al-ï *»scr:ta, tant si is «i gravat ^* jue il-
lustra el ttxt con a la inversa.
'»uant a le- proves addicionals, P.E.l vol dir prova d'estat nuner-
1, P. E. 2, prova d'estat 2, i «AKÍ successivament. Pot ser
la prova que nosaltres citen a P.E.l porti en 1« numeració
original "2<>n estat", per exemple, p*ro que és el primer estat

conté l'exemplar, ho fe« constar a tal i al VIII ja
quina anotació porta el gravat.

Quan les i Ilustración« del laateix autor, ço» és cl c« à«
tots «Is llibre» llevat de les couplttffde Xavier
r« l f o«i t im punt.



II El títol sempre és l'original que li va donar el gravador. En
algun cas, però, com a Trittst« t els hem posat nosaltres per
tal d'identificar-lo« millor. D« tota manera quan »1x0 »ueeeeix
ho fen constar abana.

III Les descripcions s'han f«t a partir d'una visió personal, però
intentant ser «1 «àxí« d'oojectiui possible. Quan la il lustra-
ciò correspon a un lloc concret de la realitat he» procurat
citar els ne*s als quali pertanyen ajudats d«! propi text o d«
la pròpia investigació.
Quan pari«« d« "dibuix invertit del gravat" conscients que
é» el gravat «1 que a* inverteix i que el dibuix és anterior,
però ço« que parti« d« l'anàlisi d* l'estampa, ella és el nos-
tre punt d« referència. Els dibuixos es troben ei
conjunt de proves addicionals i els comentem després d'haver
vist els gravats definitius, «is quals prenem a pauta per
»»xpiïcar tota la resta.

IV: Donat que aquesta tesi *at.ì feta per persones qu« practiquen
•• . ^rivü*, f.*T v.iicjt ^er »°1 "ñ x»-> -i«1 rigurosos en l'estudi
i«5 i*s **' ni q ,i*r>. ><*»«*> ¡.r̂ T-ir̂ ' ^«»ç-ti ire-les totes encara que
* * ' « í'.a¿..¿s »n p«>-;a qjant»***. "r«»j*«~ y ¡e el tipus de treball
i.<! '•• roquer ¡í ; n-i >,*"•• v I^M* < lur*1 en la simplicitat de
, -4 r ' ir ï P *¿"r.!":* ^¡ic*! . | r u.

*»-, à*»5 i roves "«ír>« •»?• -4-p.i'lf'K »n n*»gre si no es diu una
«. . ' \ ~ -, i .

V ' • • - • - . i«*r; • '•'· »r- '· . 1 J te 'r**«« , ^« l^/tn IT r* lì" »Ó ptr ordre. En
; * • «•: ',1 , «»«; i*> » à ^ I ir 13 j 1 ¡ -si 1 " í "^ p'-guda veure- , en
»--•: r, tf •• la à»» ;% p;sa1i ps ' » !>•»'• ulti* I -i lei paper i pp ) .

, ̂  i* i r,«" IPS; - . if s .-»"n,0»? ,r1."4r "i -4 ĵ  :r.ri'Bsponen (22 x 1501

F* ' ' ï í i f ^ j / .s • ••-*»r.»*·n 1 •» "i-!a 1«1 •",*" "1 pap*r i no la de la
, -a»g*.

»•utn i les proves d'estat hi les mides úe la pisada és per
indi' ar que diferents a de l'estampa definitiva. Solen
•""r "-4s grans perquè «s tracta d* l'espai de les remarques, que
»nrsira que no estiguin gravades ho «ataran en proves ulteriors.

¡i f. o es donen mides, s'entén que és la definitiva.

la diferència entr« «íd«s de la planxa i lea de la pisada és
mol*, poca, però la f«« constar p«r «s dilaten les
fibres del paper t p«r fer palès qu« tingut la planxa
a nostres

VI En aquest punt pari«* del suport. Tant d* 1« Mtriu (»«tali o
fust»! del on s'h« fet el dibuix o s'h« el
gravat.

f|



VII

Vili

Si no 8'esment» «1 t i puc à« paper, cal entendre que é« el na-
te i x que «1 de l'edició corrent.

Normalment les estampes que formen part d'un llibre no van
signades. Si algun« porta la firm«, ho cite« en apartat
o en le» anotacions generala (punt 1.9).

La firma de JAUHI PLA co« que apareix »oït sovint, a voltea
només diem: Jaume Pla. Aleshores ena referia « aquesta:

Si n'és una altra, la reproduí« en el seu lloc.

Quan en el gravat diet» que la signatura és a l'a.i.d., signi-
fica fora de la imatge:

En

a di n* re o a la planxa ja ho aclarí«!

s dir/'jixos es considera l'angle del full:

En aquest **3pai tant -: . ï«- -T.s'ar la rur^rac:* !*•!
"'- * * »•••:*'•,*, " qu-ílsev'1-! an-j*^-:^ re
. - . : ia*. »»»{r» no f r .**"* »*r>»r** "̂î

re^r«*r,* < -iq ,»•>. , » ^r .'.--t
i^es per ¡nl. At -¡¡f f-*
hem fomentat el 5"*>r', i-

its prove* -»»'^ >ns <*I
3 .*• --P- *r"Pa» en l'exemplar i, a voltes, r. o ._oirii_i~

i-»- >«i -if l'autor, h*» l'evolu-
T"L,ii: . .̂ ; no d'acord la numeració origi-

i*- • 1 -»r »•- , ?e».pi «• fent la nyineracíé o ano-
r , g. r,i. ; "xp 1; cant el perquè no compartí» aquell

>*·-nica del gravat, la
* ' * -: », ^-^ :*"*•«**!•• s ie Trl*"^»,, >•! »reoail de les entalles,
'*» ' . ; - - i" ": t,.,. A les "•• 'f.-'nraf íes ta^oé es f% un breu co-
**r.* H ; 1*»1 **•*•• que glc«ï3a I'esranp» del qual, a vegades, en
r·'·pro'lj:i lig'jn í'rijjjpen* per afavorir la descripció i
1 í i .-"f.«'f'í-* ra" » * Titre »"".á*tj* » *«*Ät.

En l'estudi 4« les addicional« cite« an la diferèn-
cia entre prova i l'aìtr«, o bé on es remarques,
si n'hi ha. entre i prova hi ha increnent d'enta-

. ••- A



HM encara que només sigui « le« remarques , p*rd v*§a>
dM no ho contente« perqu* es faria inacabable. tanmateix, »4
«l catalogue* com un estat diferent, é« segur q«« hi
divergine!«« l'anterior.

<5u«n di«« la prova està bísellada volen» «
que j« no hi ha remarques. De no ser així die« base-
Il ads però a«b les

Sí contente« 1« no tallada» referí» enca-
ra porta le« remarques, lea es
els bíselia.
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MITIGA rodona .- A.V. p.

lada. La penetrant olor del btrrts tin poc als
llorer perfumava aquells de l'olfacte ni a

14

auf KA ma*tim ; A.M. e.

Per k ma part, ¡María 'Viìavooa, ti mû 'Barnum
de les festes majors i em-
prenedor de U mit-fmtista, mor ¿encant als srm ßlts

una plena madurez. B y del
de Carlos T exigía una forma describir lo exó-
tico y lo aventurero dt un nuevo y unas

rodona ; B.r.

Las condiciones se encuentran en los cuerpos

»•18 W



BODOHI : i.e.

£• »rn/MÍo d f parodia los $ubconscitntrx
MrvfMM M rnrnlimitnlo y la in/f no-
ridad. Por Mm part f, intWr Europa b

eo* 21

.' f. r.

de nil. Els negres s'alcen del jaç. No en veieu més que
els drap o Is que els tapen, dels homes, no res. No mostren

: G. r.

Pocoi ^ue no sean loi
<k h Edad de OK» hin

que Jovellinot.

Trrrassa, entitat representativa de l'art i
de li cultura, que yna vidi esplen-
dorosa i intensi en tquest li

: C. e.

tteri torn qut m unit lu

át la Lájd él Oro lu* w J;
|sy £/ Jf

Li Tf/fejsa Ms trente,
f «f Jaume P/e ve conèixer Jé /oven f i,

csp à perd te-

«38 U

23



JMJHM rodona : f.r.

calça» Full que l'albira» i la boca que M besa el anyell Qyan ell
passa, els uns sospiren» els altres s'empepeeiien» i el

I84JBM ma*9Íim ; I.e.

Qualques errade$t que semblaran
f««, no san mèi f«f pomMes modes al

: i. C, r.

idea del lo I d'edificacié de l'última

de les grtns obres catalana d 'tquell escriptor,

H TCOLAS COCU I M : i. C, s,

í tan cara put, f w f u* ïia

de Duu, f fiï* l'fegl parit otó ntf ton

Wl Jíl/, f ur ̂ r f ne /fl w« «ny, < f MÍ

li cm fori? í « /»fr
unu cncani fi li

méf f«

.' P.?.

Si b època ée Cario? V atabe especialmente

ctt̂ teriiÄb por el predominio de k* hom-

bret de armai j por el hurrwnimo europeo.

La escritura a máquina data de

del XViii, y iUiMjue SU invento ha

tenido en «1 gran resonancia,

Ì4



Los primitiva dado k maxima viel t le»

temis de aitimi Mèlia, renovados en la ideología y k

oot íi

muP9Ím ; P.O.

La eteri t ura a máquina data de ßnci M
tlglo XVIII, j aunque «t invento ha ttniJo
m tí mundo qran rcíonancia, no te le ha

soa 14

Después Je Ja insurrección ée Ornar, el estado de los mozárabes

es violento e insostenible, asimilándose coda re* mos f I espíritu / l«n-
gua de la raza dominadora. Hasta m traducen al árabe textos de

; F.F.

•—Parlar üe mena,
és estius ;

no els

.* T. o.

guanyada, tu dei públic. Je
ée vivaç, fltêié®, el

que ningú mo éiscMieùt, kalt fet del de Carner



.•

.* Fi t. G.

(SSBEZDJ C

.- Fil.j?, r.



(2)

Aiues*es son les fiîigran«<5 -T-J** í'.«-jr'-r

î")SA VEFA. En f. r* f <îr »-:',',;

add i c i O'nal s r,'hi ''.roto«™ d*i.*ï*?s, i «*r-:

4 i-ies i Ics reproduí^ *n €•*, s** ̂  ~ ~*T.* «

r «'¿'»l »••T.ent als 1 litres 4e LA

«r. "lì fails d' il* m f s proves

, - •'"• ir are i xvi, ,; t :> dues ve-

"•,5 j ," H.ir»* ix d les addicionals de l'EXEMPLAR DE
; i[ '•- ¿ -;-; 11 ¡.ore L'Albufera de Valèncj.a 'v. nota i 6

eiFiligrana <Je ÚNIC del llibre B* s*..K
punt E.B d'aquesta
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TÍTOL: Le g cost j . t » a l'aiguafort

per J«UB« Pl».
LLOC : Ba r c * l on«
EDITORIAL: Edición» d« L« Ver*
ANY; (1935) (1)

G.I

1 «S (Girona,
1S5S - Barcelona» 1939). Cursi
la cmrrer« ûe dret, ia
»«VA voe»cié fou I« d'escrip-
tor.
Format el «oderni«»«» es-
criví presa» poesia i un xic
d« teatre en el qual no tingué
gaire èxit, fou un escriptor
«oït personal» costumista i

d*un« gran 11 «en excés d« «odiiti* «1 fel»
renynclar fin» I tot « 1» glòria d« 1« literària en pro
del cristianisme.

«1» Joc» Florals d« i de
Barcelona i col·laborà a «Sif«r«nt» revistes 1 publicacions»



entre 1*» quai» podri»« anommar La Renaixença, La Revista.

El, Mati I Recull , revist« blanenea
que va donar un aire nou 1 alegre al Mestre RüYiA pel con-
tacte amb els Joves que hi treballaven.

RUY R A estimava 1« mar i, a Blanes, tenia fana la

seva tertúlia d 'intellectual! i lletraferits d'arreu.
f ««bé f o« «eabre de l'Institut d'Estudis Catalans,

essent un gran col·laborador de FA5HA en la collita de mots
i la discussió de probleuei de caire filològic. Per aquesta
tasca, i cow a teòric literari, la »èva persona fou respec-
tada per les generacions noucentistes que el consideraren un
mestre per la seva contribució m la consolidació de la lien-

literària.

L'escenari de les ¿eves obres té lloc majoritària-
ment a Girona, la seva ciutat nadiua, i « Blanes, on hi pas-
sà la infantesa i altres »ornent« de 1« seva vida. D'aquestes

vivències se'n deriva el seu minúcies coneixement de la zona
i ens fa entendre millor <ïl veris»« d'obres Les coses
benignes , on l'acció té lloc précisaient al convent dels ca-
putxins de Blanes (2).

PLA I PALLEJÀ (Rubí, 1914) (3),

G.2

es ço _b_enignes consta de cinc capítol» on se'ns
explica la visita al convent dels caputxins de Blanes del
Pare Provincial de l'orde, el pare Armengol. Aquest» pen-
sant-se trobar miler» de defecte» i de disbauxa, motivats
per la sensualitat del lloc, només descobreix bondat i bon

exemple per part dels religioso» que allí es congreguen, 1



sobretot del pare Sadurní, protagonist« i Inspirador dt les
1Ilustración« d«1 relat, tal co« vturc« tot seguit.

Ei part Sadurní fa palis, a trave« d« la seva sen-
zillesa l humilitat, la bellesa natural de "les cosca benig-
nes".

JAUME PLA es va i«pre»alonar la lectura de la
novel·la d« RUYRA i decidi que aquella podia ser la seva pri-
mera obra dins del «6n de li bibliofília. I així fou.

Efectivament, aquest és el primer llibre que J ALPE

PLA va il·lustrar gravats originals (abans n'havia il·lus-
trat d'altre? però a«b dibuixos) i que dirigí ell mateix.

Si bé és un dels llibres que li fa vergonya de
mirar-se, 1 no respira l'aire propi amb el qual fou coneguda
LA VERA en el sentit de »er l'escriptor qui Il·lustri
el gravador, podem afirmar -però- que va ser aportació

rellevant per l'obra futura de Les Edicions.
A través del seu contacte la impremta "honta-

r.er i Simón", on el senyor CAPMANY hi dirigia secció de
bibliofília, JAUME PLA pogi'é conèixer tots els secrets de
cora es feia un llibre.

Segons el mateix PLA, Les benignes i«
obra d'aprenent que tingué con a base i escola el» llibres
d« bibliòfil de GILI d'Edicions La Cometa.

De la venda d'aquest llibre- en tingué cura JOSEP
PORTER (4) i feu un veritable èxit perquè es van vendre tots

els exemplars.
Le s_ co_ses ben i gnes, tal Ja esmentat, es

va imprimir a la imprenta de SALVADOS SALVADÓ I COTS anb un*
Minerva de roleus feia difícil el tintatge. En a-
questa iupreata s'havien de compondre les pàgines nica a ni-

ca per aprofitar le» lletres, n«ntr* que a la S.A.D.A.G.,
on tard PLA solidificaria tl s«u aprenentatge, po-
dien fondre-les i fer tot «1 llibre <J« cop*



En aquesta obra êm la primera vegada que JAUME PLA

féu servir la lletra Bodoni, neoclàssica, de perfili molt

fins 1 £1«« e« trenquen amb facilitat. La lletra pren el

del seu cremdor» l'impressor italià ölAMiATf

(1740-1813).

En yn apunt biogràfic sobre JOAQUIM editat

als Quaderns ........ Llterarljf en motiu de la publicació d'aquesta

obra, es del« el següent;

L« f coet è bfnígmee , qu* publiquem tn a-
queet volum, 7» a judici de cptti-jg emí-
ntntt, d» t«fl millor«

Za millor; f,../ f S/.

No dir el mateix del qyi anys tard i 'il-

lustrarla. JAUME PLA» si b* llibre e» llençava a

veritable editorial, encara no es presentava

un atleta consumat. LI calia córrer «oïts metres i fracassar

d'una p«r esdevenir un Il·lustrador i director

de llibres.

G.3

G.3.1

1. Portadeila.

2. a tîntes (gris»sanguin» i sèpia) gravada a

1'aiguafort i a 1'aiguatinta: / LES / /

/ / à L'AIGUAFORT

PLA /

3. Justificació del tiratge.

4. v caplto*r, caplletra xilográfica *n color i encapç« -

lati per cinc gravats porten «1 text Imprès dintre i«

de la plan** i quatre cula-de-llàntia( tots ells

aiguaforts.
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5. Colofó*

C.3.2

Aquesta edicto coast* de 150 exemplars numerati

tirat» a TUÍI tint« amb premsa ei me »bre paper

at dl Enrt Blaac de li cas» Guarro, sign au

per i autor de ta U lustracions t repartits de It

següent manera

Exemplar nùmero 1, que conte els

ortfiuals. i proves d'estat Je Its

plan it* tret senes et pro VM définitives en negre

stère paper Japó imperial fil anuc i Holanda

uat altra sene acolorida t ma aaib paper de

! edició Its plan íes de meull dels quatre cuti de

llàntia i un aulflrreirai de l'artista, s 1 aiguafort

Eiemplar nommai

Exempltn del I al 7. tab Iti proves f nuï de
telM les planxes du«s series de proves definitive*

una en negre -M b re p t pe r et fil antic l altra amb

paper de 1 edició acolorida i ma ina detect»ret

gravats Exemplars nomioats

Exemplars del I al 13, tmb les proves destai

d una de les planxes i dues series dt defini-

tives ea negre una solfi paper it fil i I altra

Mèra paper dt l edició Exemplify

Exemplars del ! 4 al I®, amb gravau

ponents en esut

Ciac exemplars de sens« numerar
forad« la Tenda



G.3.3

Noté» l'exeaplar, 1 no It» estampe», està signat autògrafa-
ment per I1il·lustrador »1 peu d* I« Justificació del tiratge,
tal co« es reprodueix:

G.3.4

El llibre està a «a per 1 *iapressor SALVADÓ I COTS

lletra B,r, coa IS, Accentuar «»júscuies.

En contra d'una quantitat» » vegades gran»

de persones que encara avui «firmen les «ajúseules no

s'accentuen, les d* Leaic^o§g« tsenigneg ho estan; però

no per complaure Irracional creença, p«l

fet els caràcters de le» lletres encari no portaven a-

signe gràfic.

G.3.5

Tots els gravats aiguaforts i foren pel mateix

en un total de deu (7).
Un catàleg «ditat * Barcelona l'any 1961 sobre

Ed i c i one s de_Lajo«« Jfe r§, i que e» pot trobar a 1« Biblio-

teca de Catmiunym (si, diu el d'aquest llibre:

"i. Le« co»«« benjgnaj. .10 gra-
bados «1 »guafyert* y punta·ee'aTd'ê Jàuiï· Pla• ïdic «I« ISO

agotado««
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Aquest catàleg senyal* molt lié que «1 llibre consta de deu

gravats 1 no p»§ d« nou com diu F. XAVIER PUIG ROVIRA en t1
seu estudi sobre JAUME PLA (f).

Efectivament, noy eli gravata qye i ilustren
Les cosesbenigne«, pero el títol del llibre ve donat en yn

gravat a l'aiguafort i a l*aiguatinta qye cal incloure'l, «1
bé no paa ço« a Il·lustració referent «1 text» si com « gra-
vat.

Les planxes v«n ser repartides en alguns exemplars
preferents. JAUME PLA nones té un zenc que correspon a un
cul-de-llàntia completament oxidat. La resta eren de coure i
de llautó.

G.3.6

És el primer llibre de LA VERA i el primer Il·lustrat
per JAUME PLA en aquestes Edicions.

Tots els capítols s'inieten un gravat el text imprès

a la part Inferior, i clouen un cul-de-llàntla» llevat
del capítol IV que no en té.

La compaginació del text està estretament lligada la mi-
da de la pisad« de la planxa» on 1« part escrita ocupa «1

mateix espai que la cubeta, dissimulant d'aquesta «anerrn
1'empremta que ha deixat la pressió del tdrcul, mercès
efectes òptics de 1« disposició de lea lletres.

capitals xilografies gravades »1 boix pel mateix il·-
lustrador i estampades en un altre color.

Les entalles del« aiguaforts «oït sl«ple» 1 gairebé »al
no es creuen entre si. S*»len »er traços parallels o bé tor-



nant enrera com ai formessin una mena d'ham.

Del« eent-einquant* «n«tpl«rs que 11 van editar»
en veure« tot seguit tres ú» diferents.

Ite d'«11«, tl nunero 10» é» actualment propietat
de la Biblioteca «í« C»t»lunya ««ree» * 1» donació del senyor
JAUKI (10) que, entr« «oït» d'altres llibres, llegà m
aquest« entitat i'any 1959.

FITXA

E.l i E.8

Exemplar n» 10 d'un« de sis de 8 a 13» m»b

les proves d*est*t d'un» de le» pl»nxts 1 de

proves definitives» un* paper de fil antic, de la
en manca un«, i l'altra »obre paper de l'edició, Extra Blarr
de la Guarro» la fil.G. en algun» full».

E.2

La distribució del llibre és en tot igual a l'especificada en
el punt G.3.1. Hi ha un exlibri« de PLA p«r »

m Im ecntraeoberta anterior (lli, 1 del
colofó troben quinze prov«» addicionals (noy proveí en estat
definitiu i prové» d'estat d'una d« 1«» planxes).
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1.3

Biblioteca Ú9 Catalunya.

E.4

Llegat del Sr. I any

E.5

E.5.C: ¿50 K 190

E.8.f: 240 x 185

E.6

93 pg. tliustr. + 3 pg. s.n. •*• 15

E.?

1 cxlibris » 10 gravats Il·lustren el llibre (el primer
fa de portada) i 15 (12) diferente dels gravats dei
mateix llibre (13).

E.i

El llibre taf1let d'un color acigronat
I port« les lletres de: J. / iuyra / Les / benigne» /
Incrustadas el or.

guardes de paper estampat a «a, pel siste-
ma de suspensió colors» fent »igUes granatos*« i rosa-
des.

Jf



Al peu de Im contracoberta anterior figura la. Inscripció:

BRUGâLLâ-lS45,

Cad» gravât porta un full «i« p»p«r brillantina al davant re-
lligat el mateix llibre.

Darrera de la guarda final hi h* un paper«t enganxat on hi

diu textualment: Diputació Provincial / de Barcelona / Bi-

blioteca Central / Hegi / Si§« Res. 345-4« /

En un Inventari de la col·lecció de llibres donats pel senyor

a la Biblioteca de Catalunya, consta el segUent;

"863 Ruyra, Joaquín. Les _coses benignes. Gravats a

l'aiguafort per Jaune Pla. (S.I., s.n. » s.a. Hilo, n*10. En-

cuademación Brugalla. Tafilete con hilos de oro)

Res. 345-4I-» (14)

es veure» alxè no e» tot cert, ja

el llibre s'edità a Barcelona, dintre -e« Edicions cl« jUAJgO-

SA l'any 1935.

DE LES

L'EXLIBRIS

I: JAUME PLA

III: el tea« »ostra el davallaaent d* Je»a» É« 1« Crey aju-

dat per Josep d'Aráñate» i Nicode«. ai» p*«« del grup

hi h» una roda <l*nt»da» ««a llançadora d» fusta, «n«

Jt



bobin« l bitii«»t element* tots tils propi» dti
tèxtil.

El fou aireetanc«t del qu«
hi h« »l d« de les fet
talla (15).

Tot voltant 1* pi««»» m »'hl llegeix;

DE BI-

BLIOTECA

mum «peu. ut urçiiau

I

IV: scbre cour«. V: ps: 102 n 75 ; pp: x 12S,
VI:fil Guar-Q» fet a mà 1 a la forma» de marfil, ela-

borat expressament enllbrls de PLâ»

d*yn granulat» carteig i no gaire gruixut.
VII: j» , ».i.e., a 1« planxa.

I



D«¥all«nent »onestar d« de
' !Gi ron«i , Tali« d* de l'anv l?5i.

IX: fi burí «!?-i treballat línies paralleles» fent una

t r aria en d^es direccions. lletres d* un .cl traç

d ' e í na ,

r "i" í - ' . ra ; i ' 1 5 »P ? i. e x l í b r i s , la B l b l l o -

: y >r. l i t , : x , d ' es ta t

Les proves Guarro i

en de plecs, de en a la co-

berta anterior i l ' a l t r a « 1« posterior.

En yn primer el original i

1« prov» d'estat.



DIBUIX

III: és el mateix te»* i'exlibris comentat, però hi «an-

ca la roda dentada.

IV: llapis i tinta.

V; pp;105 x "76

VI: vegetal s/pp de gravat.

VII: Pla, 11., a.t.d. , en el paper on enganxat.

VIII: "Original", 11.,a.i.e.

IX: tot «1 dibuix és en llapis llevat de les lletres que són

en t inta negra.

I I I : - 1 *'•-. i és el mateix el 'lef :r.: » : .. j~l * * •- «,¿ »--

•...-or,»,-, tret de l*»s lletres on f. r*'¿ *-,: f,»r,* » ; A.'v?.

: .'' NA.

IV: burí.

V; ps: •> x 85 . pp: US x 94

VI: gravat 0. s/pp gravat G.

VII: Jaume P la,11., a.i.d.

V i l i : "1er estat", 11., a.I.e.

IX: la pian*-*. I s n j j*"í»a pr'v,» ^s ">és gran la definitiva.

La par* VÍ-TI r *««*-\ * i r.i la » planxa perduda ï per això

no pod*"^ .'tl't'r '. »»? "¡-I*",-» S»1 l'alçada. Al dret s'a-

precien unes remarques le burí es mantindran a la

planxa fins al darrer estat. Hi tre-

balls d'ombres.



PLEC

P.E.?

Ill: igual qy«; el definitiu, amb totes les lletres,

IV: burí tallat prop dels bissila.

V: pa: ? E 85 ; pp: 108 x 90

VI: gravat G. s/pp gravat G,

VII: Pla, 11., a. i. à,

VIII: "2on estat", 11., a. i. e.

IX; seguin veient les remarques.

IV: burí en bistre tallat prop bisells.

V: ps í pp: 98 x 72

VI: gravat G. s-'pp gravat G.

VII: Jaume Pla, 11. tinta» a.i.d.

VIU: "3er estat " , 1 1. , a. 1 .e.

ÎX: l 'estair.pa està t a l l ada e l i m i n a n t I**F. r«"~arques de b>, i r l

que en les properes proves tornaran a apa rè ixe r í f-ns

•je-üost raran que la planxa no s 'ha a l t e ra t .

P.E. 4

IV: f .r í »aliat prop dels bisel Is,

V: ; .;: " x 85 ; pp: ', 10 n 91

VI: Arivi* G. s/pp gravat G.

Vi: : .'.Tine Pla,llapis tinta. m. I. ú,

VIII: »4rt estat".11.,a.I.e.

IX: les mides són que les del primer 1 estat,

l'alçada. Tornen » aparèixer Ics re-

ai marge dret de l'estampa.



ESTAT DEFINITIU

IV: burl.

V: ps: ? K 85 ; pp: no x 90

VI: gravat G. s/pp gravat C.

VII: anagrama J» .a.i.e.. a la planxa. Jmume Pla.ll..a.l.d.
VIII: "Estat definitiu",11.,a.i.*.
IX: segueixen les remarques a la dret«.

Cap prova porta data, i és del primer ai segon es-

tat on s'hi veuen les majors diferències l canvis de dibuix»

ia resta gairebé són iguals qy« cl segon estat. Les

•lei plec en van enganxades les proves són de pp : ?c,t) x 175.

A la Biblioteca '1è Catalunya hi ha la planxa

le coure « p i : 102 x 75), de b l se U s prims I i amb una

.sèri*« de proves -le burl al darrera.

tenen, fernes, una prova igual que la del

¿libre FT* sense enganxar 1 estampada «n negre sobre el ma-

teix paper -3u* l'original, però d'unes dimensions superiors

•pp: 195 x 145). Aquesta és la normal que PLA es

f-la fer pels exlibrls. encara que ei qu* hi ha en el llibre

més petit. La prova només a ia planxa,tal

« la de la contracoberta del llibre que ens ocupa.

r

A i * ; r*-j la, abans de la justificació del tiratge»

ens * rafeen arcb el primer dels graváis que i'obra.

Si bé no és un gravat qy« il·lustra el text, cal

fer-ne esment ja que forma part del conjunt d« l'exemplar.

Aquest és precisarne- t el que PUIG ROVIRA no contempla a
l'hora de fer la ressenya del llibre.

PORTADA

III: correspon ai títol compie» de l'obra. En ell hi diu:



Joaquín luyra / LIS / / / (««b1*««

VERA) / GiAVAÎS A L'AIGUAFORT PER / PLA .

IV: Aiguafort i aiguatinta estacats * 1« "poupe*11 a tr««
tint«» -gris, »«nguln* i ièpla-,

V; 170 x 115

IX: hi h» estampat «I segell de I« B.C. ml »urge i,al dor«,

porta el del registre.

I (pg.11-22)

Un gravat inici de capítol 1 un cul-de-llàntia,

El capítol relata l'arribada dei pare Armengol,

Provincial de l'orde dels caputxins, al convent de Blanes,

acompanyat de fra Benetic.

JOAQUIM RUY R A *»ns explica mate gràcia i deta-

llisme tot el recorregut a de Malgrat, on deixà

la diligència, fins ml convent; comentaris de les anèc-

dotes 1 entrebancs es troben entremig 1 dels

que d'això en fa ei p«re Armengol.

A la primera plana d'aquest capítol veure-hi

un gravat un paisatge de Blanes, ai Mares»«.

Els gravats no títol, per facilitar la

Identificació ens he« la llibertat d'Intitular-los.

GRAVAT 1 (pg.ll)

III: Paisatge_de jB_lanes;Cal_a_ Fureanera. En m pri»«r ter««
se'ns presenta el un p*ny»l ai mig. A la dret«,



un tro» del pofeie *rr«n d'aigua i un vaixell petit que
navega p«r l'esquerra, al eentr« »i llunyà» «1 con-
vent dels caputxin» enfilat dalt «l'un petit turó qy«, a
la realitat, porta ei d* "Punta convent", Al
fons.un*» »untanyes un castell al és el
castell 4e Sant Joan,

V; 160 x 115

IX; La t in ta de l 'aiguafort és d'un to negre violat . La cap-
lletra és entintada en gris, un gris blavós:

set hores del nati» dintre un

núvol de polseguera, arriba t

Malgrat li diligencia de Barcelona, i en dava

njl.- D E- L I à l (pg.22)

El cul-de-1 lanti a cl convent -1*1 ï s ra-

putxins afores de Blanes, restaurat engi'any •̂ «*. a v i -

venda pel Sr. CASaS I CARBÓ.

III: Convent j«? 1 3 '•aputx ins -1e B 1 anés . l'entrada del

con\ '»-nr s í^ - i a t damunt d 'un turó 1 al fons, a l 'esquerra»
el raar un veler hi navega. En primer tent«, un
arbre.

V: 55 x 53 . Bisel ls molí estret».



II (pg.2S-33)

Un gravat inici de capítol t un cui-de-liàntla.

la visita a les dife-
rents convent. El vol cercar al-

mal feta i castigar-la» i

creu haver-ho a l ' in ter ior cella on un frare,

la oberta, és envoltat de 1 ocells

gran a ldarul l el silenci i la convent:.

d*l 2 «i capítol.



2 (pg.as)
1 1 1 ; li pir« ......... Sadurní ............. ge. Crolliti ̂ojJajL <J * ocel I» ala

cel·la. HI ha la Imatge d'un frare caputxí dempeus, que

pel text «ftr««r é» «1 pare Sadurní d« Crol-
lles, Mb cinc pardal« damunt el braç dret t w» a

espatlla, A i« dreta, un porticó de 1« finestra és
obert 1 a l'et^yerra» damunt Í« paret» hi h« un* crey

un de flors de »1 dessota. El frare port«
barb« 1 bigoti i el cabell tallat a l'estil 4e
Francesc.

V: 165 x 120 .

IX: El gravat és en bistre. L« capital és la matei-

xa la del primer capítol» però ara és entintada en

color ocr«:

L pire Armengol home ú oració

i t studi, i àdhuc apocat de

caràcter, mes idealista que coneixedor et la

JAUME PLA va bé «r» gravat 1». comple-

xió i l'aspecte f ís ic del tal «1

c riu JOAQUIM RUYiA en pàgines» i no es v» deixar

portar per 1» idea alguna fu* ena pí«-
t«n grattoi í falager» (referlnt*s« »1» frares) at
ûf'una taula d« s al cf'una <f« e*ll«r*(pg.37)

CUL-DE-LLÂMÎIA 2 (pg.38)

És apmïs»t 1 mostra ocell« récoltât» da-



munt els barrot« d'una cadira.

111 : Qçe 1 li dapun t _ < j * un« cadi n * En »cjyest cul-de-llàntia po-

den veure quatre ocell«, quatre pardals »flierais damunt
el respatller d*una cadira d* 1« qu*l se'ns «ostra
la part superior.

V: 35 E 65. De blsells «oit «»tret«.

IX: entintat en bistre.

Ill Cpg.41-58)

tin gravat Inici de capítol i un cul-de-ilàntla.

En aquest tercer capítol, ens relata

la vida del pare Sadurní i de es va guarir de la

malati a, la tisi, mercès a l'acció del l el de Bla-

nes.

Tothora 1'esti».«iva i fins i tot els llops de el

respectaven i 11 consells de aniria la

aquell dia i on els caila d'anà»* per tornar les xarxes

ben farcides.

GRAVAT_3 Cpg.41}

III: El pare Sadiirnl ¿̂SljlS.S-jLglIf̂ .*̂  :g§£« En un pri-
mer terme, i a la dret«, un ert banyador, el pare

Sadur*"»1, pren el estirat roc«. La roba i
les Al costat. Ai bell mig d« i'«stampa i

dins del mar, suren í i« punta de San-
ta Anna); a l'esqyerr* i m l'horitzó» petits velers

naveguen t ran qui l·l t. Il par* Sadurní apareix molt

¿fi



pria* Mb la cama dret« arronsada, l «s reconeix en

«11 p«r la barbu i ei bigoti» així pel sentit del

text.

El frmgflt«nt dt a«r gravat per JAIME PLA correspon a I«

cala Francesc, d* Bl*ne».

V: 160 x 115,

IX; La capit«! és un« O i v« en un color d'ombra

:

BLIDANT l'aspra i reservada grive-

til éel paper qtit finí

hivia estat representant, el pire Provincial

" * * : P *• *. r a _* f IP 1 j", a re f a • 1 u rn i . la cara del

"diurni »?r, p··^sl·-i 'í le tres miramt ei cot

'.'*TS :-i .;*»va !r*>*ai. un tros d'espatlla

3'el reconeix perquè els trets coincideixen 4e

l'estampa anterior.

V: 60 x §0. Bisells estrets.

IV (pg.61-75)

Un gravat inici d« capítol,

arran d'un« visió real tingué el ps,re Sadurní,

ft



cl llarga «li I de
la senzill«s« i 1« humilitat es us

paraules.

Provs 4 capítol,

5f



GRAVAT 4

III ï El jsare: Sadurní _ con_t_f«jj.lant les benignes. Dalt
d'un proiiontori l «Í» braços dintre les mànigues d«
l'hàbit» se'n» 1« imatge del Sadurní, A la

dreta d« 1*estampa, al «ig» l enfilant-se cap amunt, u-

na atzavara florida, pròpia «aritiras 1 cal-

lids. Al darrera i al fons, l'horitzó d* la un
veler que navega.

IV. aiguafort 1 d'aiguatinta.

V: 160 x 120.

IX: La lletra A, capital, és la mateixa la dels capí-

tols I i II, però aquesta vegadi estampada en color
verd pastel :

/Hll li tardi del dia de la seva arn

Or J2L bada, ja tes aprermons que el

portiren al o»vtnl di « ü havien

V (pg.79-93)

Un gravat Inici -le capítol i un cul-de-llàntia.

El pare veu ei par» Sadurní 1

venera les benignes: les roques» les flors, el mar,
ela ocells...!..,, de 1 volta, té ell mateix visió

beatifica de la naturales». Capta 1 assimila realment

les costs benigne» divines» 1 el fet d« sentir plaer



elles é« molt una simple i vulgar comp'aença

dels sentits.

GRAVAT.g (Pl.79)

III: El_ pare Sadurntpregant «lavant_les benijng«._
L*«st*«p« «n» »ostra «1 par* agenollat, IMO els

en creu d'un p*ny*s»«g»t i «irant a
nosaltres, un »rbr« a i« - i, al fons, 1«
un petit vaixell a l'horitzó. Un estel de
il·lumina 1« nit «l vtltr.

V: 165 x

IX: La capital, L, en un to verd-blay,

la

"PfDiita i» ti part Ar neu-

gol eicusar-it d anar a T oi sa amb

el Guardia i dos altres pires per a celebrar

Quant a factura, és «1 g fort i

t i tat de talles i creuades.

(pg.93)

Pel s'esbrln* en «1 text. I« figura veié«

a és I« del patró d« l*or<*t» Fr«nc*»c d'Assi«.

els eiea«nts 1»envolten a ho verifi-



Gravat «•». r » - , > ¿ de îvAM P-jCA iue illustra el V
de la '",v*'i:,i ' >"t o^'i^s tpf!:gr.es
Literar ;s i Sj-.y ¡>O4,

RUïRA, Joaquim.- . de
de i«rc»io-

na. Literari», ii34,«ny I, n*5.



quen; Im éreu * «l Ultore.
Aquest é» «I f**»v«t del JAUME PLA en guard«

i« planxa, un zenc infecte.

I l l« Saynt _ Franc tic d_*Af sjij « D« front 1 corona se'ns pre-
sent* 1* iwitge de sant francese «i runt l* creu que
sosté 1« »à, A 1 'esquerra, un angelet despullat
l'ajuda a »gtwrntar un llibre. eat*n damunt d'un
turonet. Ai fons, mitres petits pronontorla uns
quants arbrea, Al cel» núvols 1 ocells. La cara
dels sant record« 1« del pare Sadurnt.

V: ps: 78 x 44 ; pi: 83 x 50 ( IS) . Blsells estrets.
VI : zenc.
IX: El fons d* 1 '«stampa és grisos si es tractés d'un

pentinat o d'una planxa pulida. Hi ha estampat el

segell de la B.C.» propietària del llibre.

Aquest gravat fou tret d'unes rajoles antigues que JAU-

ME PLA va veure a), convent d*» Francesc, actualment

en runes, 1 així ho fa constar en ei colofó del llibre :

Els temes dels f rtvau f ut ti lustren
»que« lltbrt forta díMuia éeí natu-
ral seguint 1 escenari ee i obra fir tes
alores at Blanes Q cul de llàntia del
capilo! ctoqu« fou inspirat ta UMS
rajoles antigues que ti conserven eo
1 enrunat convent ai Saat Francesc

Les capitato for«n gravat«* al boil
mateu il·lustrador que uri. taabe

Its proves teli aiguaforts

Ei Ull fou u&prts pi m«str« impresaor
S SaJvnJó CM, i s acaba tf e sua par

alaciutittíeBarcelooa

* I any
MCMZZXV
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t.CAPÍTOL I

P.!

VI: fli Extra C.

VI: f11 antic ¥«rjur«t,

IX: «1 granati« i paper»

darrera e» 1« tint», i no es

i'««premi» d* i« pian*».

II

P.l

HI: És la -.ateixa «»s*a»fa qje »a >i capitai II» en-

* ir.* ala **r. n°gr<?, €*n !l*-~ -lei color b i?* r*».

VI: fil G,

P. 2

VI: f ii ar.tl: ver jura* , nés gruixut que la rest*.

IX: A i'igual TÍ« la prcva -leí capitel I tirad«

paper, pel verso podem veure la silueta i el perfil d*

'. ff s forres, mentre la pisada -le la pl»rtxa galr*bé

r,t s ' *pr»<~ la.

Ili

P.l

VI: fti Extra C.

11: 1« prova intensitat d« to 1«

capítol III »i netejat.

f?



VI: fil antic vtrjurat.
IX: Tota ell« mostra menys tinta que l'anterior i s'assembla

méa « l'original del llibre. Ptl darrer» pode« veure i«
transparencia ü« Im, tint* 1 yn» eitpreiipt« «oït sy«u.

4. CAPÍTOL IV

"I; fil Extra G.

Curiosataent » 1 a fet a destacar d'aquest exem-
plar a continuació hi hauríeu de trobar el
teix sobre paper de fil antic» això no
és així ja hi prova.

El «atei x JAUME PLA ignor» a és
L'explicació raonabl«

ia fou a l'hora de «i llibre.

5.CAPÍTOL V

P. i

VI: fil Extra G.

IX: El gravat és al encapçala el capítol V,
té la característica l la diferència de

l'original » l'acunylaclo de tint« «n els
solcs de 1'aiguafort i no haver-los netejat tant.

P. |

VI: fil antic verjurat.

Si

•• ..A



IX: Si donem la volta al full, a <t« la tinta que es
transparenta, podem veure la filigrana d*l paper. Consta
d'un oval» una creu inscrita, sostingut per lle-
ona. A la part superior hi ha una corona altra
creu al capdamunt. I» a la part inferior, due« rottone»
consecutives» una «ota l*altra. A la d« dalt hi ha una P
i, « la de baix» una altra lletra que no es distingeix
gair« (17).

L'entintat del dibuix és dens 1 saturat d« tinta
cl de l'original de l'edició.

DE P .'.UNA Df JJSJ'LANXES

Entrem ja al conjunt de proves d'estat d'ur.a ue

planxes de l'edició, tal esaenta In Justificació del
tiratge d'aquest exeuplar.

N'hi ha un de sis: quatre d'estat

d'una primera planxa rebutjada i prové« d'estat de la

planxa, ja definitiva.
Cap d'aquestes proves no estan signades 1 pro-

ves corresponen al gravat que encapçala el capítol II
Intitulat £ 1_ jgare_ Sa_durnt de Croïlles voltat ja'o-

rolls m la cel·la.

(1* planxa rebutjada)

III: Un f r»»; e amb una ocell« al braç i a l'espatlla.

IY: aiguafort molrt suau.
V; tirat a planxa perduda.
VI: fil Extra Blanc G.
VIII: "Prova de gula-3/2.f|,ll. »a.i.e.
IX: La prova ve sobre ei «atei* paper a* I* edi-

ff



clé però mea saitnat, amb 1« f11.Q. ml dor«.
La figura del pare Sadurní està molt poc treballada en-
cara; é« talment un» §«1«. hi lia «1 contorn del
dibuix, sense trttMS ni treballs d*o«br«», del
braç del frare» hl ha tret ocells «n lloc d* cinc, 1 el
d« t'«spat 11» ea^uerr« hi is.
A «és, a diferència del definitiu» «n prova a-
pareix un« cadira tres ocells recolzats en el tra-
vesser d« dalt, a les 1 un al »ig. Aquest

de ia cadira i•aprofitaria PLA per fer el
cul-de-llàntla del capítol II,

P. E. g

II Ï: És altra prova de ia planxa anterior, però al-

variants. En el braç ara hi trobem un altre ocell,

ja en quatre» i en el travesser Inferior de la ca-

dira n*hl ha un altre. El pare Sadyrnl porta el

cinturó í podem veure Ja treball d'ombres en el re-

flex de la corona de santedat, a 1« finestra» a ia cara»

a la cadi ra...

IV; aiguafort.

V: tirat a planx« perduda.

VI: fil Extra G.

VIII:"ler ,",1 i.»a.Í.».

P. E. 3

III: al tercer de la
planxa. Segueixen havent-hi ela quatre ocells
del braç i un 1'espatlla dret«, ha
regut la cadira i en el lloc trobem yn paper «ngan-
xat lletra dibuixada al daaunt. La lletra cor-
respon a la Inicial del capítol II» la A, a »à
en un to grlt-blavo« 1 situada en el Miteix lloc



endavant v«y«i» a 1 ««»tat definitiu. En un princi-

pi hl havia 1« cadira estampada perquè «s veu a con-

traclaror, p«rè JAUNE PLA hi engaxà el paper la

lletra pintada.

IV; aiguafort.

V: tirat a planxa perduda.

VI: fil Extra Blanc G.

VIII: "2on estat 1 estudi de composte ió", il. ,al peu.

IX: El treball d« lini« d« "ïlarobacur apart Ix con-

cret, però els reflexos de 1« finestra no es correspo-

ela finals» ni les dírecclonalltats

d'algunes ratllades. Per prisera hl ha u-

na llapis que delimita les dimensions de la

planxa per tal de tallar-la.

A l'angle inferior dret full, a llapis» hi ha es-

crit el "1".

III: del darrer d'equesta i presen-

ta cl mateix dibuix l'anterior» la ca-

dira ni la capital. No obstant» m la del dit Ín-

dex de la »à dreta del frare apareix un altre ocellet,

als anteriors un total d« cinc.

IV: aiguafort.

V: tirat a planxa perduda.
UI: fli Extra C.

VIII: '»3er estat- Planxa rebutjada.", 11. , al peu.

IX: L'estampm «s veu «oït ratllada m l del

brunyidor i altres factors. Aquesta vegada no hi ha

les línies llapis indicant on »»haurà de tallar la

planxa doncs» tai s'h» «notat« aquesta serà rebut-

jada. JAIME PLA refusà s«§uir amb planxa per-

què, ens explicà, la co«po«iclé no era d»l «eu



grat i calia replantejar-la é« nou, «ixi que decidí
començar-ne una altra veurem tot seguit i que j«

correspondrà a la definitiva.

p.c.l (2« planxa)

III: Aquest eatat, eerr*tpöR «i primer de la

planxa del nateix t*«« qy« l'anterior, és igual en
«Is detall« a l'original del llibre llevat de lea

dimensions, auptrlors.

IV: aiguafort,

V: 203 x 140, 8.b,

VI: fil Extra G.

VIII: "1er estat de 1» del /

1'anterior.",11.,al peu.
IX: Tot i que és Iguai cl de la novel·la, al-

fallades de tinta cl confós a-

queli.

P. £.2

II!: és el de la i és i-
gual a l'anterior exceptuant «1 color i

IV: aiguafoit «n clar», ataronJada.

V: 160 x 120, que l'original de l'edició, s.b.
VI: fil Extra G.

Vïíl: "2on estat de la planxa, lo / el color»

impossible de repetir.",11.,al peu.
IX: els bisells de la río fets. Ja

hi ha »arcada, el mateix aiguafort»
de tenir. El color prova és de

repetir, tal f» «1 gravador, lea

tint«« es van barrejar » la mateixa t això cl

fa difícil d'Igualar.



Ultra 1»exemplar llegat per 1« Bi-
blioteca de Catalunya en pò»»*«!* un altre del »»tei« llibre
correspondit »i rehiro 11 d'un tiratge d« »i» ®jte«pi»rs nu-
merat» de 8 a 13,

És dones l'exemplar segueix al

senyor ESPONâ, el roteerò 10, i qy« d« comentar.
Aquest llibre port« m 1« eontracobert« anterior yn

en libris de la Col·lecció teatral Arturo (18) 1 l'ana-
litzarem tot seguit, fent d'aquells treta ca-
racterístics «1 diferencien Ja i po-

den aportar dades. Sermn els perfils distintius
els que mencionaren i f»r«» per no extendre'ns
en corsa 1 de racions reiterative» t no vénen al
per l'estudi ocupa.

FITXA

E.l 1 E,8

Exewpiar n« 11 d'un« edició d* (19) d« S a 13,

d'estat d« planxes 1 de
definitives» de fil antic t l'altra

de 1'edició» Extr» Blanc de 1« Guarro,
la f il. G. en fulls.

E,2

La distribució d'aqyest em««pl»r é» en l**»p«cifie»-

0J



ûm «n «1 0,3,1 llevat è» portar un «i libri« d'ARTURO
« la esntr«eob«rt* anterior i prove» addicional«

d«l colofó (vuit prov«» «n «atat definitiu i tre«
prevés d'estat d'una ât planxes).

1.3

Biblioteca d* Cataluny».

E.4

del Sr, any

E.5

E.5.C: 245 x 195

E.5,f: 240 K 190

E.6

93 pg, lilustr, * 8 pg. s,n. * il làra.

£.7

1 e- j t i i tor is , 10 iliustr«n el llibre ï 11
diferents llibre.

E.Í

cobertes d« i'ofcr« luxós*»» d* pergamí amb fi-

let d»or . al lio«» «n d»ur«t» diu: J.Ruyra / LES / COSES /
BENIGNES.



a l'augi* »up«rior »«iperr« é« l« contracoberta. anterior hi
ha l*«xlibrla.

Les guardes de paper est«sp*t « «à» de ton» verdosos.

a 1» guarda anterior dreta «I* i'exestplar hi ha yn segell s*b
el nùmero **6S545*% que pertanyi« m im catalogació del senyor
SEDÒ.

Al d« la hi ha el d* r«pg;stre i*
la Biblioteca: R. 301.35S.

Els gravats no porten brillantina ai davant.
Alguns d'ells, ja far«« constar, port*n biblia.

A la contracoberta posterior hi ha un segell de 1* B.C.

ci de registre i el de la signatura: 12-1V-68.

Er aoat'.ir 1'exemplar hi ha inscripció « llapis que diu:

£1,* l•/"•"-. Inscripció no pertany » i» Biblioteca 4e
Calai *r,ya, la fa es podria tractar del
preu 4.» va p*r adquirir l'obra.

DE LES

L'EXLIBRIS

I: (20).

Ili: hi ha un escenari ob*rt on s'hl v«w un teatri installât

a la plaça d'un poblé. En prlswr termi * algun« llibres,
la inseripcié: El

RO



IV: fotogravat tu granat*
Vï p«: 35 » 25 ; pps 4S « 40,
VII: •»«§111-41»% a u planxa t «»i.e.

2 (pg.25)

IX: entlntat en color I i« capital en un to «és ocre.

CUL-DE-LLÀNTIA. 3 fpg.Si)

IX: un full d« paper bíblia «I davant, relligat el
llibre.

4 (pg.61)

IX: f u l l de biblia mi davant.

C ' JL-DE-LLAMTIA 4 ( p g . 9 3 )

IX: el segell de la B.C.

les por»" n el segell de la Biblioteca
•le Catalunya lmp-*s al llevat de 1« tercera.

Exceptuant la prif»ra 1 darreres, es-
*ampes porten un full de bíblia al davant.

N'hi ha un total d'onze, vuit d« definitives

les d« l'excaplar n« 10 1 tres pro-
d'estat signar.

Tal const* a 1» justificació del tlratg«, en
exemplar hi h«uri«n d'haver d«u prové» definitivea

en lloc de vuit» però hi aanqyen prove* del capi-
to! IV.

66



OI EM

GRAVAT 2. CAPÍTOL U

P..J

IX: Esta»p«d« sotor« pap«r «t« fil antic i'exwtpiar n» 10

p«ro no tan gruixut Igual la r«sta d* les pro-

ves tirades sobre «qu«ii paper.

DE D'ESTAT DE ...LES

Tai hi ha un total de

tres proves t dues p. d'estat 1 p. única) correspo-

nen al gravat el capítol IH i inti-

tulat EI pare _Sadurniassolail_ant_-8e el mar.

P.E.!

III: És Igual que l* definitiv« ptrè hi I« a-

1 el treball d'algun«» de les roqyes,

!V: alguaTort.

V: tirat m planxa perduda.

VI: fil Extr« C.

VIII:Hler estat."»11.»a.1.c.

P.E.2

III: És el estat d« la «atelxa i J« té tot» «I»

elementa «i definitiu.

IV: aiguafort.

V: tirat m planxa perduda.

VI: fil Extra Blanc G.

êf



«»tat - io per tallar i* / planra.N,ll., »i peu.
Il: la tinta no f sfa tan netejada com la rie l'obra, és

carregada 1 això la fa sabbiar una tnta tee«.

P.ÚNICA (p.en estat daflnltlu)

III: Prova únic« a« 1« pian*« «nterlor, lgu*i I« defini-
tiva l bls«llada.

IV: aiguafort en bistre.

V: 160 K 115, Igual que l'original de l'edició.
VI: fil Extra C.

VIII:"Prova únic» de color - negre.",1l., ai peu.

IX: al dors» a l'm.I.e., hi ha lletres en llapis -CC.-

fan pensar en Inscripció feta per l'antic pro-

pietari .

D'¿.quest llibre, PLA en posseeix un

DE ei part d'una edició de cinc»
numerar, í conté tot» sèri« d« proves addició-

iguals les exemplars úe la B.C.
d'analitzar i d'altres inèdites no a-

parèijcer a l'edició i faré« constar
en quedi i per ser confereixen a
l'exefflplar.

Tenint en i'ordre estan relligades a-
questcs proves, «1 llibre «s configura de 1« ««nera:

1. Cobertes un gr«v»t corresponent «1 capítol II «stau-
pat s/pp perganl i amb ei títol LES
tipogràficanent «n daurat al peu» dintre la plsatfa d« la



planxa. Adosaba m la eontracobert« «nterior hi h*
1* planxa del cul-de-llàntia dei capitai V.

2. Dues portad«* estampades s/pp pergamí 1 s/pp ediri ó res-

pect i vamm t*

3. Dedicatória: PII LA NEVA NORMA. signad« : *̂ * Pl* , anb
tint« (21).

4. Autoretrat d* Jauma PI« a 1* aiguafort, s/pp de

f tl antic (ps: 202 x 14«).

5. Dibuix Invertit d« 1 'autoretrat, fet » llapis.

i. Justificació del tiratge.

7. V capítols els respectius gravats i culs-de-llàntia

els exeiiplars de la B.C. però» a capítol

porta un* prova del gravat l'encapçala

Imperial, text i : Pla , 11.,
a. i, d.

8. Colofó.

9. Tet seguit es troben sèrie de i 1: t .; x ~ •=! alii-

ci onals situats l'ordre següent:

9,1 Tres proves d'un« pl*nxa on hi havia la por-

tada amb el títol de l'obra 1 l'eut» i ena de LA

VERA igual «n la definitiva.

P.l

IV: aiguafort.

V: ps: 203 x 129

VII I; "Prova d'artista feta » ü.» al peu.

IX: r, i. 1 s. b. ts »oït pàllida i concret» per-

qyè, tal diu al peu» a «à.

P. 2

IV: »Iguafort.

VIII: "1er estat". 1 ..a. i. e.

IX: r. i. i s. b. .«arcat» l'eoblema 1 «I« perfils
d« ie» lletres.

00



P,3
IV; aiguafort i alguatinta.
Vili: "Planxa ••susrraaa",!!. » ».I.e.

IX: aiguatinta, a.b.

9.2 Cinc proves um Im portada definitiva.

Eil
IV: aiguafort i »aguatinta a tinte«.

V: pa: 204 n 132.

VIII: "Prova d'artista - 1er de la 2* planxa'*,

11., ai peu.

IX: r.s. i r.i., s.b.

P.

Prova com la definitiva» en n«gr*.

Prova im definitiva, mateixes

tintes s/pp de fil antic.

P.4

Prova co» la definitiva, s 'pp Holanda.

Vili: "Prova única Holanda", 11., al peu.

P.S

Prova eoa la definitiva.

9,3 Un dibuix de q-.c no fìg-jra en l'édicté.

Ili: vele« caia ^ uà t re 1 un re-

colzat «n d'elles. Al fons, » 1 'esquerra, un

el convent 1e l s caputxin« ml

IV: llapis.

IX: ml hi h» ci croquis d'un ocell fet lla-

pis.



9.4 Tres proves del gravat capítol I. d'elles ti-

rada a planxa perduda,

9.5 Set dibuixo» a llapis fets en de croquis (pp:

205 x 155) «dició. El dibui-

xos estudis d'ocells -verduras, caderneres I gafar-

rons- en diverses positurcs.

9.6 9.6.1 Un dibuix a del gravat del capítol II»

invertit.

9.6.2 Quatre gravat a planxa perduda.

9.6.3 Sis proves -lei mateix gravat, Ja bise 1 lades.

9.7 Cine proves del gravat del capítol III.

'ï, 5 vuatre proves del gravat, del capítol IV.

?. 9 1res proves 'lei gravat del capí toi V.

T.*. "r. í;f .ix a llapis -lei convent dels caputxins 1c Bla-

- «L- *,*uat -Jal t ¡l'un turó 1 que no en I * ed i -

. "• • rrent,

» . i l T r* s ruls-de-1làntia del tema del capítol I invertits

i que varen ser refusats. En el convent

és més petit de proporcions que en la del definitiu.

9,13 Dos culs-de-I1 la capítol 1 el ieflnit; i un

j'ells al del full anterior). A'j;*»5*ri

situació del convent és és a la realitat i

per això es deurien refusar els precedents.

9.13 Un cul-de-llàntia del II.
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9.14 un cul-de-1lintJ a « l'aiguafort que no figura
m Im novella i creu centrai 1 un

SS x 54).

9.15 Set dei eui~d«~iiàntia dei capítol III.

9.1l, dei cul-de-ilàntla del capítol V, una

y 1 elles

Les l«il.-ï p jf,*-,-, '.4, ».*, ». % 4,« ;, 9.9 són

les definitives p v r v v »r t ¡v,*. *• 1 » i p i s Ï'1 ; »r»T. colore-

ï'·s, I l'ï aminant - 1 "." , j :-^n*-hi »* : ***»*,.,

7,?



LES costs BEN;GNES

(1) II llibre porta 1« Ait« J« 1935 r«r aotiua 4« censar« pel fet «1«
ser tn cátale, però en realitat «'«dita «1 1945.

(2) Per men if»«1»' . "16 vegi«» «a voliM 12 de la Gran Enciclopedia Ca-
talana i . C cxt.pl e tea. Barcelona, Id. S*l»c ta, Biblioteca Pe-
renne,198¿ t - ció)»vol.10»

(3) Vagi'* «1 pant u.¿ dal llibre 121gravata i un autoretraittjgai jiggf
PI« d'aguesta tesi» corresponent m la «èva «onografi«.

(4) PORTE! I ROVIRA, llibreter i bibliòfil naaeut l'any IfOl a
( Tarragona ). hm pcrtmt una gran activitat din» el món dels

antiquaris en aqu««t ram i ha publicat diverso« estudia sobre bi-
bliofília. Tenia una llibreria al capdavall tel Portal de l'Àngel

ai carrer Canuda, que enguany ja no hi la, ptro j« v» ço-
la seva activitat de llibreter antiquari el 1925. «1 barri

d« Sants. PORTER era cunyat <T*n PIRE PUJ3Í CASADfliflff» «1 qual
esdevindria l'encarregat de vendre » «é« endavant» el* llibres de
LA VERA.

IS) RUYÍA, Joaquim.- Les c oses ben i §ne a. Portada d« Obiol*.Gra-
vata d« Joan Roca. Barcelona, Quadern« Literari», 1934, I,
n«§. pg.212.

(5) Tirat « vuit tint«« volaria dir a plana hi d'ha-
ver vuit color», no i* així. Í* «n »i llibre que hi
ha vuit tint«» i no » plana.

parla de és p«'r a significar planxa o neta 11 perquè
no «i» gr«v«t» ho *r«n,*ine n'hi havia d* cene i
d* llautó.
No qui l'exemplar nú««ro 1 però» «n canvi, sabé«
que «1 2 é» é* FiA»CESC K. PUIG ROVIRA. II lli-
bre conti 1« planxa a la portada i »»ta nominai
per a
lis «KWBpi»r« del S «1 13 d'ésser nominata tal co« es diu
« l« Justificaciö del tiratge, «n canvi, »Is dos que nosaltres

estudiat i seguit no ho son pas.

(7) c«l »clarír «n «1 gr«v«t d* l* portada hl ha aiguatinta i en
el« altre«, s; bé en quantitat, tamb4 s'hi poden apreciar
alguna d* punta aaca. Al llibre 12 gravatai un autorejrat
deJaumePla, una traj«etêri« artistica, par France*« Xavier Puig
•ovar«. Il·lustracions literàries 4e Joan Teixidor* Barcelona, Ed«
é« I« Rosa Vera, 1982, hi consta correctament el fet da la pre-
sència d'aquesta tècnica ("Dades per a un curriculum vitae de
Jaume Pia" pg, m,}. en el catàleg citat a la note e ea



ISS COStS BIKIG..1S
NOUS

constat* tauest* cir.-ut^tancia.
Supo««« qu «l * l« portad» (tel llibre otmtm M cons U l« tècnica
(f« ' '«ipMfert ha estât per «iapllficar l per de«»oatr*r que te a-
q- « U l* que predo* i na, »entre que l« pur ta see« tan Mis hi te
per a remarcar 1 reforçar algun punt M»!t aïllat.

(S) la Idi slurs« é« Im Roaa Vera. Catálogo, iareelon*, Fosa Vera»
1961.

(t) Op. Cit. ?.

(10) ti senyor 1 nat a Barcelona l'any 1MB l
mort «1 fou •-. p*«« bibliffll t €»M,e*eiOfiista d'arti eoi-
lece ions que reparti en deixes per diferente museus d« Catalunya:
«1 «useu é» Vie, al d*art ¿e Catalunya, a l'Arqueològic
é« Barcelona, «1 Harítim i també a 1« Biblioteca de Catalunya
d'on forma part aquest llibre d'en IWtA que ara estudiem.
Fou regidor d« 1'Ajuntament de Barcelona i també membre actiu de
la Junta d« Museus. II «enyor tenia una fàbrica du filata
a Sa.it Joan de le« abadesse« (Girona) i la cedí en benefici dels
malalts necessitats «ota el patrocini de la Fundació que port« el
«eu nou. subvencioni lea escoles d'aquest municipi i fiu
restaurar «1 seu inonestir.
Tot, això ve al cas perquè l'exemplar de la Biblioteca de Catalu-
nya porta un exli bris del senyor fet per en JAUMF PLA on
s'hi pot veure El Pava11ament del monestir de Sant Joan de le* A-
badesses i tot un «eptit d*estri« pi opis del món tèxtil que fan
referència direct« a l'activitat éel propietari de l··xlibri·.

(11) explicación« del «enyor FRANCES« PQWlOlla» director de 1«
de Gravats de la biblioteca de Catalunya, el senyor

doni 1« «èva col]ecci<*> de llibre« a aqueste entitat pila voltante
deia any» M, en donació pòstuma, i la Diputació encarrígà uns
exlibri« a PLA, per tal d'identificar 1« seva donaci«.

(12) A la fitxa bibliogràfica de la de Gravata de la B.C. nomèa
n'hi fan constar, erròniament, 12, »entre que a la fonerai te
correcte.

(13) A part del llibre, hi ha 1 dibuix, 4 f. d'estat , l p, d'estat
definitiu i la planxa,corresponents a 1'exlibri«.

114) lnventar i o de 1a colecc ión de 1ibros donada por D. Santlago Espo-
ne y Brunet. Barcelona, Diputación Provincial 4« Barcelona -Bi-
blioteca Central-, 1960.

.. J« M.



LES COSÍS BENIGNES
NOTES

US) El grup escuitòric d« Ulla et f u» U policromad« fou »»cu 1 fi t
l'any 1251 i enguany, col·locat Me**« «1 c i »bor í <J« l'altar, ¡>rr-
sideíx l'absis d« 1' església.
II conjur: consta de Mt figura« arrangi trade* i c«Ptrad«a pel
Criat a 1* Creu. Josep d'Arifiatea i Jictyim, -m a cada coatr.t
despengen el cos nort de Cristi i la Verg«, S«nt Joar: i ela doa
lladres completen el grup del Santíssim Misteri, però no «parvi*
xen a l'ex libri s.
En el front del Crist hi ha UM cavitat que servi d'eatnig d« la
Forma Eucar'ptica, Incorrupta durant els eegie*, i que notivi la
fe i la de voci 5 envers el Santíssim Misteri. Arran d* 1« guerra
civil, el monestir quedi fcrtaswnt malmès i d- sar regué la Sagra-
da Forma del front del Criat.
Fou JAÜKI ajudi «conduicaawnt a la ítva
r«»t«ur«cio deixant- lo tal con «1 veia* avui: 8o«Ci » p€PÒt
fos e w ft a *s*bv«»teírf ofisial p#>r tal fu«1»
d'ells, any rera any, l'ajuda esondmim âel patrici

a <p<f la vile 4t Sant Joan émt la F*e«p*i*a-
eirf total rf'un mowvnent intigna &el »«u uaïor t*»pr*»*»ttcttiii «n
l'art rwndhtc... 1 SUBIRA» Eduard, il Mon*»« t ir de Sant

de la« Edicié de la Ju.·íta del Monestir d« Sant
de les Atad-sses, patrocinada per la Pundaciâ Jaune Espona.

Barcelona, 1976. pg.172.)

(16) Aquest« planxa «a trob« « l*eE*^>l«r de de Játm PLA
» la contracotoert» I envarnisaada.

11?) ÏALLS, la filigran« v«ir d'Itili« JA
"io i t « un« d'elles (29.1693) que -.a tei x

VALLS I SUBIRA, Oriol.-La. Hiatoria
del Papal en España. Sigloa XVII-
XIX. Madrid, Empresa Nacional de
Celuloaa,S.A., 1982, vol,III» pg.55.

ft



IM COSIS MNICKKS
NOTIS

(18) ARTUR StOÓ, industrial 1 erudit enteli, 11«gi «I« «eu« llibre* «
1« Diputació d« t*retl4MUI i »questa m repartiren «ntr* 1« Bibli-
oteca de Catalunya I l'Inatitut 4*1 Teatre, Ja que tenia una gran
col-leccia é* llibre» »obre aque«t tema.

(19) A 1« ft tot« bibliogràfica è» la Ì.C. diu."EJ.ntll de IM tiraje de
13 •• j empi «re s en papel de hilo QUATTO con IMI prueba» de estado
de una de las plancha» y do» serie» é» prueba» definitiva» en ne-
gro." Això f« fals ja quelaièrie f» de «i« exemplar« numerats de
6 • 13. Suposem donc» que, a l'hora de fer 1» fitxa, deurien
prendre el número 13 crríniament cow « número de 1» sèrie.

(20) I nasqué a Benicarló l'any t fou pin-
tor 1 dibuixant.

(21) Aab •ignatur* w «1 fût «pe »I llibre a'«dita
el 134S i no pas anys abans « la


	TMMCA_0002.pdf
	TMMCA_0394.pdf
	TMMCA_0395.pdf
	TMMCA_0396.pdf
	TMMCA_0397.pdf
	TMMCA_0398.pdf
	TMMCA_0399.pdf
	TMMCA_0400.pdf
	TMMCA_0401.pdf
	TMMCA_0402.pdf
	TMMCA_0403.pdf
	TMMCA_0404.pdf
	TMMCA_0406.pdf
	TMMCA_0407.pdf
	TMMCA_0408.pdf
	TMMCA_0409.pdf
	TMMCA_0410.pdf
	TMMCA_0411.pdf
	TMMCA_0412.pdf
	TMMCA_0413.pdf
	TMMCA_0414.pdf
	TMMCA_0415.pdf
	TMMCA_0416.pdf
	TMMCA_0417.pdf
	TMMCA_0418.pdf
	TMMCA_0419.pdf
	TMMCA_0420.pdf
	TMMCA_0421.pdf
	TMMCA_0422.pdf
	TMMCA_0423.pdf
	TMMCA_0424.pdf
	TMMCA_0425.pdf
	TMMCA_0426.pdf
	TMMCA_0427.pdf
	TMMCA_0428.pdf
	TMMCA_0429.pdf
	TMMCA_0430.pdf
	TMMCA_0431.pdf
	TMMCA_0432.pdf
	TMMCA_0433.pdf
	TMMCA_0434.pdf
	TMMCA_0435.pdf
	TMMCA_0436.pdf
	TMMCA_0437.pdf
	TMMCA_0438.pdf
	TMMCA_0439.pdf
	TMMCA_0440.pdf
	TMMCA_0441.pdf
	TMMCA_0442.pdf
	TMMCA_0443.pdf
	TMMCA_0444.pdf
	TMMCA_0445.pdf
	TMMCA_0446.pdf
	TMMCA_0447.pdf
	TMMCA_0448.pdf
	TMMCA_0449.pdf
	TMMCA_0450.pdf
	TMMCA_0451.pdf
	TMMCA_0452.pdf
	TMMCA_0453.pdf
	TMMCA_0454.pdf
	TMMCA_0455.pdf
	TMMCA_0456.pdf
	TMMCA_0457.pdf
	TMMCA_0458.pdf
	TMMCA_0459.pdf
	TMMCA_0460.pdf
	TMMCA_0461.pdf
	TMMCA_0462.pdf
	TMMCA_0463.pdf
	TMMCA_0464.pdf
	TMMCA_0465.pdf
	TMMCA_0466.pdf
	TMMCA_0467.pdf
	TMMCA_0468.pdf
	TMMCA_0469.pdf
	TMMCA_0470.pdf
	TMMCA_0471.pdf
	TMMCA_0472.pdf
	TMMCA_0473.pdf
	TMMCA_0474.pdf
	TMMCA_0475.pdf
	TMMCA_0476.pdf
	TMMCA_0477.pdf
	TMMCA_0478.pdf
	TMMCA_0479.pdf
	TMMCA_0480.pdf
	TMMCA_0481.pdf

