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V: 60 x im.

11: «1 fona é§ la« figures «sta fet amb resina per marcar
el to negre et la pell. L'aiguafort ha servit per a
remarcar els trets de la cara o dels cabells; i els

brunylt«, per « Amar algún toe d« llim.

GRAVAT 1 pg.i?

Ill: é» un» escena d'exterior on hi vel««» en priser t«rae.
sis dones 1 un nen petit en fil« indi*. Cinc d'elles
porten un recipient al cap 1 la del davant el buida
en un cossi. Porten només una peca de roba al cap i
unes calces. Al darrera hi ha set cabanes fetea amb

palla i canyes 1, al fons, vegetació un arbre
gran que sobresurt pel mig de l'estampa i la travessa
fins al capdamunt.

IV: aiguatinta, aiguafort i punta seca.
Vil: "Domingo", a.i.e., » 1« planxa,

IX: hi h« un treneaiient «oït bruac entre el i el
primer terme. Mentre aquell està ben entonat l és de

factura suau 1 sensible alhora, les dones del primer
term« semblen talaant siluetes d« cartró retallad««
i enganxades en aquest fons. Ni sembla que hagi estat

la mateixa persona qui les hagi gravades. És,
dubte, «1 fluix de tot «Í llibre.

GiA¥AT 2 pf.19

ZII: enguany hi ha nou persones. Tres d'elles «atan situa-
des al mig de la planxa i van vestides amb unes túni-
ques fins als peus 1 una turbants al cap. Les altres
van despullades o aae poca roba. A l'esquerra hi ha
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Gr«v«t 2



un» don« «uto t» recipient al cap, un farcell a l'es-
quena i un nen al «eu «avant. També hi IMI do« negres
a l a dreta que sostenen toi pai que travessa la planxa
de eap a cap, t dos més al fons.

IV; aiguatInta, aiguafort I ruleta.
VII; "Domingo", a.i,e., a la planxa.
IX; It» figure« del prl«er tarne tornen a amblar d« pi-

per, retallad«* 1 enganxades. En canvi, «1» tre« per-
sonatges centrals de les túniques ric« de ma-
tiso« 1 aoatren »és intere» perquè e« apreciar
millor 1 nitidesa cada una de les tècniques
emprades.

glAVAT 3 pg.21

III: tn prl«er tenne» tres nen» d« einturm «n «Hunt. Un
d'ell» va nu i «Is altres do«, un nen i una noietà,
porten un« xilava ratllada i yn vestit res-
pectivament. La noi« es posa el dit a 1« boca. Darre-
ra i a 1« dreta es veu el fragment d'una cabana.

IV: aiguafort 1 aiguatinta algun« toc« de ruleta.
¥11: "Dofíiíngo", al peu, a la planxa.
IX: aquest gravat és mel t interessant els ante-

riors» qualitativaJMfit parlant» perquè i«« figures»
tot i ser negre«» ofereixen y« seguit de forme» ana-
tòmiques força ben resaltes i integrades amb el
fon«. Els llavis, pere, són massa blancs comparats

els tons illuninats de la r««ta del cos.
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4

lit

. ti

un noi t USÍA «1« ull« eloso« tot«
la planxa« lila porta on gran turbant al cap, un co-
llaret 1 robes força elegants. Ill, un fes, un colla-
ret 1 també robes luxoses.

IV: aiguafort i aiguat i n ta.
VII: ltBwitfi§ö11» a la Mitât d« 1 lateral »«quarr«, a la

planxa.
IX: «ab l'alfuatinta i l" «Jut d'alguna de brunyidor

ha Iti t«xture» a l«a i
al vegetal. L'aiguafort li ha »ervit ptr
consistència a lee talles i
contratan«» o« direceio intención Ad«,
part del co». È» millor el« primers.

S p§.25

III; el gravat de perfil un a
1'esquena. Porta un al cap» vàri«!
1 un collaret, al fona e.» v*u un tro» de I al-

arbr«».
IV: aiguafort, aiguatinta. ruleta 1 un xic uè sec«.

VII: "Domingo", ».i.e.» « 1« planxa,
IX: l'aiguafort a ser la à« 1«»

• tall d« retícula» «i fo» d* filferro«.
El 4« l'atguatinta li confereix un air«
diferent, lliur?, «ü»eiai£» valent i ric d« t«xtu~

re«.





Gr*v«t S ««b «I inclO«.
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i p§.ff

111: A la ««Iva. Un filera de negres, farcells al

cmp» antr* «i« «rbr«» « l···nu·rr« à« la
W*hi h* i d'altres alguna

tfe roba. ai* dreta, un arbre «ig cort« t «Is f«
d« túnel.

IV,* aiguafort i ruleta.
VII: "Domingo", a.s.e., a 1« planxa.

IX: «1 de l'eina é« lliure i
en «ntüriora. j» no

regulars en dlr«cclon»» rtctes» corba-
cargolmut-s* o «»tirant-»«» que la
«1 cor»t«ct* «1 netall. figures» en can-

vi, tornen a un mie rigides i
p«ro» tot, integrades «n el no

primeres.

pg.31
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111! trea noies de cinture «n amunt, «ato «1« pit« desco-
berts, fot** porten collarets 1 un mocador al cap.
La primera sosté un recipient la tasta.

IV; alguatinta I aiguafort tocs de brunyidor.

XI: 1«* expressions ito I« cara triste«. L'aigua-
fort força a algunes per remarcar
el« volums, però no «n altre« modelava tota
la forma. Enguany, a 1* vinyeta inicial» l'aigua-

tinta é» l 'encarregada de donar «1 to negre de la
pell. Min t re «p* el brwiyidor serveix per a donar «

entendre la llum.

609



NOTIS

(1) Hi «i títol origin«! dti llihr*, tai cos e« Mita« «1 punt
G.3.l, ai IM Majúscules eel twit m van accentuades degut que
aquest co« d» lletra no tani« aque«t «igne gràfic. Nosaltres,
però, l'escrittft» correcta»ent a««pre que no e« tracti d'un«
transcripció literària.

(2) O« fet, tot« •!• gravat« tenen aiguafort, perd «ctan coatoinat»
aab d'altre« tècnique« «KM 1'aiguatint«, l« punt« sec« i la ru-
leta. N'hi ha firn i tot algun on l'aiguafort és la tècnic« sjf*
escassa. Parlaré« donc» de tècnica mixta i especificares cada««
cuna d'elles a cada gravat.

(3) Per més mlormaci6 vegi's els volums 12 i 1« és la Gran Enci-
clopèdia Catalana.

(4) Per m*a infornacio vegi's ela volums 6 i 16 de la Gran Enciclo-
pèdia Catalana. «1 llibre 5u dibuixant« de Catalunya que foraa-
mn :Jgges. Selecciê d'obres i textos • càrrec d'Àngel Vintró
«*b la col·laboració d« Lluís tessè. I una Introduccíó-Prole^:
"Viatge pel dibuix* per Sewpronio. Barcelona, Editorial Glosa,

i «1 Toa» I del Diccionario Biográfico de Artistas de Ca-
taluña. Desde la época romana hasts, nuestros dfas. Barcelona,
Editorial ull«* IKl.de J. F. RÀFOLS.

(5) Considere« que de vin/eta notti« se*n pot parlar de la primera,
per la seva funció orruwentcl, però que la resta son gravate
amb el text que els (loess* II darrer d'ells fa de cul-d«-
llàntia pero està plenamnt relacionat amb el comentari de MI*
CQLAU-HARIÂ JAUME PLA no recorda qui té 1*EXEMPLAR ÚNIC
d'aqu-st llibre perquè fou el propi FRANCESC DOMINGO qui se'n

d« vendre*Is. D*r aquest »otiu tampoc hen pogut analit-
zar les planxes. Quan a la Justificació del tiratge es parla
de dibuixos o estudis original« tant «s refereix als que des-

esdevindrien gravats del llibre, com m d'altres que féu
«s el seu viatge a »quell continent.

16} En sèrie d'EXEMPLARS M hi ha una errad«
«n el o b* en les lletres. Si n'hi hagués J haurien
d'anar marcats de la A • la G. Si reala^nt van de 1« A a 1«
f, nofcés en comptabilitze» 6 per Is qual cos« l'edició total
seria de trenta-si exemplars «B lloc de trenta-set.

Aquest paper es va elaborar per al llibre La_¡»alvestat d'Oria-
na, perd en va aobrer i es v« aprofitar per a fer El Haixëâtênt
cte l'Infant Jesús 1 aquest d'Àfrica negra, f «m l'ulti» fet a
mà per a LA MBA VERA.

«. M.
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PLA
TífOL: El« graviti .delavi er
LLOC: taretlona

de L*

AIIY:

G.l

X. I

(Barcelona, 1873-1941) Dibui-

xant, gravador l pintor. D«

Jovenet, de tenir

els qylnz* anys, « l'Aca-

d'Art del MARTÍ-

NEZ on

«és tard «

nocturns a l'Acadèmia
de à« 1»

en sortiria cl gryp majoritari d« **EÍ de l'Ou" (1),

al» vint-i~tres conegué l'obra a« GOYA «i del

Prado de Madrid la qual l'impressione «n gran mesura

durant la vida. d'aleshores €S dedi-
cà plenament a l'art. 11 a Parí», ciutat que

esdevindria un lloc habitual per 1«» »«ve« visites i on



també frequenta diverses académie? tot i que el seu espe-

rit e« BOVÍ« pel deler d'observar 1 de conèixer el« racons

uè la gran urli.
El 1902 gu&nyà el segon pr*mi de cartells de les feste«

de 1« Mercè mato l'obra Barraques tcavallets. Ajudat per
la seva primera muller, TERESA LOSTAU I ESPINET -e« casa-

ren el 1Í21-, desori els veatlouls de 1» Pedrera de GAUOt.

Fou m través de les col·laboracions de la pri»era època en
el setaianarl Pipita -fundat pel seu aale FELIU EtlAS-, 1

sota el pseudonl« de "label** » quan es a conèixer i

guanyà arreu un« 1 un prestigi solidissima.

Des del 19C9» Juntament «»b MANUEL sprèn les

tècniques del gravat al taller de JOAQUIM I

(1832-1918), professor a 1«Acadéuim de Belles Arts de Bar-
celona l encarregat de la classe de gravat sobre planxes

de coure 1 d'estaaipacló a l'Institut Català de les Arts
del Llibre. Des d'aleshores esdevé un extraordinari grava-

dor a l'aiguafort» m 1'alguatinta i a la punt* seca.

XAVIER part de l'associació artística "Les

Arts 1 els Artistes", fundad* a lare«!an* l'any 1910 per

i que »plegava artistes- co« CANALS,

CASANOVAS, ELIAS, o
entre d'altres. Participà L il·lustrador a L *_Aj-

sanac dels Noucentistes publicat el lili en edició de

150 emenp.ars per JOAQUIM HORTA. d'aleshores col·laborà

en moltes revistes de l'època (L_*_E»quel.la_ de Ja Torrac::*¿
Picarol, Cuca Fera. La Mainada...) 1 publicà diversos con-

junts d*il·lustracions La Catal'mya Pintoresca (1919)

i 50 Ninots (1922).

Pintà diversos «ural* barcelonins, quadres, cartells,
porcellanes; decorà plafons i peces de ceràalca i de vidre,

i treballà alguns decorats i figurin« d'èper«,

Juntavent a*b i els arquitectes

f*J



FQLGUERA 1 RAMO!! RAYtWfÔS, foy l'artífex del Potei« Espa-
nyol de Montjuïc qye §*Inaugura ti 1929 ami» motiu d« 1 «Im-

postelo Internación«! d« Barcelona.
Il·lustrà diverses obres de poetes de gran reno» en I*

literatura catalana (CARWER, RIBA, DE LXOST...).
També compten entre les seves obres divers«« edicions de
bibliòfil cow El sombrero de tres picoa (1934) de P.A. de
ALARCÓN, el Bestiari de Pu! QUART (193?) o de la-

vier Nogués (1937), auto trenta litografíes.
Durant I» guerra civil fou professor de gravat a l'Es-

cola d'Arts 1 Oficis de I* Generalitat, a Olot. En acabar,
tornà a Barcelona la seva ISABEL ESCALA-

DA, casats el 1931.
Encara que NOGUÉS pertany a la generació postmodernist«,

no assolí personalitat notable fins primers

del noucentisme. Somniador, equilibrat» reflexiu,
í »oït observador, fou l'artista representatiu d'a-

quest moviment,
a dibuixant 1 gravador un gran sentit de

l'humor un caire realista i a voltes expressionista, i
els tipus plenament representatius de tots els

estatus del poble català.(2)

PLA ï PALLEJÀ (Rubí, 1914} f 3)

C.2

A la justificació del llibre feta per PLA se'ns

f fi



explica ti perquè d'aquest obra, què pretenia i què no

pretenia «n f «r-la. I* »èva Intenció no er* pas 1« d'es-

crtyr« un llibre critic »obre l»obra d« XAVIER NOGUÉS per-

què això serta »oït difícil i JAUHI PLA -co« j* sabé»- no

és pa« un critic. Es tractava d'una nova aportació a la

bibliografia, »és avl^* «scassa, de l 'artista, però sobre-

tot a la blbllograi, , efertda a l'obra gravada, Ja qye

no hi havia cap text sobre ella. Pretenia JAIME PLA

valorar i recuperar la figura d'un artista tan nostre 1

malauradament oblidat per »oïts:

Calia refrescar «a d'un patite i
admirar alté gué porta una marca estran-
gera no poê tí ée fet a acuta . Hi havia
la possibilitat rf* tenir a *« que el

anirà f Malmeni. (pg.II)

Ei fet que JAUME PLA sigui gravador ha ajudat en gran

mesura l 'e laboració d'aquest catàleg que, si bé no és per-

fecte ni de f in i t . , -tal reconeix el »ateix autor- apor-

ta una visió nova i una font d'informació a tenir en comp-

te d'ençà de la seva publicació.

El text està d iv id i t en diverso« apartats que ens van

aproximant a la vida i a l 'obra de XAVIER

MK> «.^*a ei t í tol de "XAVIER ens introdueix

en la seva oi • -- fia -"L'HOME"- i en la seva producció ar-

t í s t ica -"L'OBRA* Una biografia naneada de daltabaixos,

m o l t regular 1 cap »ena d'interès de caire novel·lesc.

Jâ dels vlnt-1-tres anys, 1 co« he« vist en el punt
G . l , se 11 despertà 1» vena artística 1 decidí abandonar

la feina que feia d'aprenent en els magatzems de la Casa

Oanians, del carrer Escudellers d« Barcelona. Passà per

acadèmies i visqué algunes teaporades a París on conegué
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altres artist«« amb «1« quals compartia animades tertúlies*
Fou concretament m París on féu el seu primer gravat a la

t

punta sec«, l'any 1930.
La seva obra gravada, amb un recull considerable d'es-

tampes, esdevindria la més important en una època en què
el gravat gairebé no Interessava ningú. Malgrat tot, NO-

GUÉS treballà aferrissa<t«««nt «n la tècnic«, i la seva e-
voluclo »les de les pri«eres làmines fins a les darreres
demostren claraatent el seu sab«r fer 1 la seva qualitat

artístic».

Quan pari» de l'obra de XAVIER JAUME PLA fa una
comparació aab GOYA tot valorant l'ofici i la tècnica de
NOGUÉS enfront del desconeixement d'aquell. Opina a

GOYA cl salvava la temàtica dels gravats í no la
manera els elaborava:

...per a Go^a si diu té molta importància
la ko Jiit. (pg. VI í

41 Goyd «t en 91 no li íntef^eeava
0atr*. £,£ a llenguatge a fer-
se enttndrt i pp®u. La teenies dt et
ta »»st«£za§ i ne hi fia en la ii^uiê-
tud ni de o, si es vol,
d« tipus tècnic...(...)... fi fet iê que et
gravador, I'heme qut ratllava dt metall,
tenía meé r-9ena*8O8, més bé l'cfíei qua
Goya, ípf.FIj

En dir aquestes paraules, «1 propi autor reconeix qu*
és un perill presentar un raonaaient d'aquest caire trac-
tant-se d'un personatge de la categoria de GOYA.

Esten d'acord que si fons i forma no van d« bracet»
l'equilibri del gravat se'n v« en orris. Però no est«« pas
d'acord que aquest sigui «1 de GOYA. Si darrer» la te-
màtica dels seus gravats no hi hagués tècnica personal
i ben elaborada qu« el recolzés, no tindrien cap mena d*
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valor per nés interessant que fo* «quella.

Par tant» creiem sincerament que aquesta afirmació de
JAUME PLA, segons la qual la tècnica emprada per 1«artista
aragonès està mancada ûm força i d'interès comparada amb

la de NOGUÉS, em una afirmació massa forta 1 inacceptable
si es coneix l'obra gravada d« GOYA. Només «s pot trobar
un raonament o, ai11or, una disculpa a aquestes paraules
si pensem que 1*escudi profund i minuciós que JAUME PLA
féu de NOGUÉS i l'admiració que n'esdevingué «n el procés
d'anàlisi en motivà aquesta valoració tan especial. Fet
per altra banda ben normal quan hoa s'integra en cos 1
aniña en el d'un personatge, i aés encara quan aquest
personatge és tan huaà i tan colpidor ço« el nostre XAVIER
NOGUÉS.

JAUME PLA també parla aquí del procés evolutiu de les

primeres alguatintes, «és pictòriques i aab influències
neoclàssiques, o bé cJ«ls aiguaforts, realistes, per
acabar les puntes seques tan diverses totes elles. Al-
trament, sigui la tècnica que sigui, sempre ea veuen em~
»arcades per una unitat de fons.

Un altre dels apartats apareix »ota el títol de "EL
DE PICOS", l'obra de P.A. de ALARCÓN qu« XA-

VIER Il·lustrà amb gravats el ÍS34 i qy« ««re« una
fita din« el «6n de 1« bibliofília (4).

JAUME PLA, al qual J* spbe« qu« »e«pre li h» interessat
d'allò aquesta faceta dels llibres, no pot deixar de
remarcar i valorar «questa obra i »enyala a punt in-
discutible l'equilibri entre la iaatge i «1 text. Un equi-
libri tan aconseguit que ni se sap què il·lustra què, si
la imatge el text o el text la imatge, fan perfecta és la
seva compaginació. El fet qu« gairebé no es noti la petja-
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da de la planxa, ten difícil a« dissimular 1 que sempre
ha, preocupat JAUME PLA en Ics seves produccions, §• un al-
tre aspect« a ressaltar d*aquesta gran obra.

El següent punt del llibre versa enguany sobre "L'OFICI"
i en ell se'ns fa palès la tècnica 1 el quefer de NOGUÉS.

No en va el fet de ser deixeble de JOAQUIM FU1NÔ, di-
rector del darrer dels tallers d« talla dolça de Barcelona
on es feia a la perfecció el gravat de reproducció de cai-
re comercial, 11 valgué a NOGUÉS una grmn habilitat en
aquest difícil art del gravat.

I Ja per acabar, en la darrera secció, JAUME PLA parla

de "L'ORDRE" de XAVIER NOGUÉS. Ordre en apuntar-se els
gravats, els títols, les proves... La llibreta de XAVIER
MOGUÉS és evidentment una font de primera «à per a catalo-
gar-los, 1 així ens ho diu JAUME PLA, tot 1 qae cal anar
alerta perquè la féu un xic a ull i de memòria, ajudat pel
seu estampador, 1'ÀNGEL BATLLE, Intentant recordar la seva
primera llibreta extraviada. És per »Ixo qu« no podem

fiar d'aquest« llibreta, s'havia fet fins ara,
sinó que cal revla*r-lm i tenir en compte l'anàlisi minu-
ciosa de gravat; anàlisi que a gravador tan bé

ha pogut í h» sabut fer JAUME PLA en aqyest llibre.

G.3

G.3.1

1. Portadella.
2. Frontlsplcl la reproducció de l'autoretrat a llapis
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d« Xavier Nogués que 111 ta « l'exemplar d« 11 sombrero
jleg« pertanyent «1 senyor Gustau Olii.

4. Portada a tres tintes (negre, vermell angle« 1 slena),

compaginada amb un tipus d« lletra 1 diferents cossos:

JA«Œ f»LA / ILS / / m / lâVIII / (•»-
b 1 ema ROM Vera) / DE LA VERA /

/ NCNLX /

5. Justificació.
6. Biografia de Xavier Nogué«.
7. Cent dotze gravats d* diferent» tècniques reproduïts

en el color d« l'originai«
Catorze sén proves d '»»tat.

8. índex de gravat».

9. Catàlegs. Bibliografia.

10. Índex general.

11. Fe d'errades.
12. Justificació del tiratge.

G.3.2

Edició total de cent quinze exeaplar« distribuïts se-
gueix:

II exemplars numerats de I a II» que por-
ten una prova de planxes d« X.Nogués estam-

pades després de la ««va mor*., segons «1 detall

següent: de I a VI» gravat nu«.§4; VII 1 VIII»
gravat núm.85; 1 d* II a XI, gravat nun.S?.

Aquestes proves estan marcades amb un segell

en sec de VIM.
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89 exemplars,numerats d« 12 ft 100.

Ultra »quest», »*han tirat «n «1 mateix paper
10 exemplars que* porten 1« menció Exemplar
«1« Col·laborador, 1 S exemplars en paper offset»
wareats de 1« mateixa manera, tota fora de la

vend*.

G,3.3

Cap exemplar no està signat perquè fou una obra pòstuma de
Xavier Nogués.

G.3.4

El text fou compost í estampat per la S.à.D.A.G. la

lletra P.r. cos 12, 14 1 18.

G.3.5

En total hi h« cent tretze Il·lustracions: «1 frontis-

pici.que és 1« reprodúcele d'un dibuix (l'autoretrat de
XAVIER ), 1 les altres corresponen i gravat» analit-

zats í conentats ptr JAUNE PLA. D1aquests cent dotze» ca-
torze proves d'estat,

Il·lustracions foren reproduïdes als tallers de Hueco-
color (5).
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0.3.S

t« «1 novè llibre 4* LA | l'únic arti gravat« d«
Xavier Nogués, tot 1 ésser reproduccions d«i« originals.

A tot«» l«s tHustrac hi ha la presència d« la figura

hwiana, Noranta-nou port«n títol.

Les anàlisis d« les estampes sempre Iguals segons el

«odel que es »ostra tot Mguit:

Títol d« I'«stamp».
Número segons ta catalogació é« JAUME PLA, any, tècnic«,
mides «n nw., localització, número segons catàleg prece-
dent d*l N. d'A.M. (Museu d* Art Mo-lern).
Descripció tècnica d« valors tonals í cremades d'àcid,
anàlisi estilística i contentar! a* l'eataapa.
Comparació 4» 1«» diferent« prove« d'estat, «i s'escau.

Ei llibre s'acabà el ses d'abril del 1960.

FITXA

E.l

Exeaiplar n> 28 d* l 'edició dt SÍ nunerftt* 4« 12 a 100.

. •» M.



1.2

Vegi's «1 punt Q.3.l

1.3

Pertany al fons úe i a Biblioteca d« Catalunya.

E.4

Fou comprat a LA VERA l*any 1961.

E.5

E.5.C: 360 K 258

E.5.F: 350 x 248

E.6

22 pg. 3.n. una il·lustr. * X pg. * 2 pg. s.n. + 196 pg.
lliustr. * 14 pg. s, n.

E.7

113 il·lustracions en total. 1 . 1 front i spie i i 112 coiaen-

tades 1 analitzades per JAUME PLA. Totes «11*8 sén repro-

duccions del» origínala en huecogravat.
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E.S

Paper d« fil fabricat especialment per 1«» manufactures

Guarro» Mb barbe«, i 1«» filigranes R.V. l G. alternes.

E.9

Les cobert«» sén de cartolina grisa l hi ha «1 títol de
l'obra iaprès en vermell angle» ocupant tot el pi« de la
coberta anterior.

A »és d'aquestes cobertes n1hi ha unes altres de cartró
folrades cartolina de color siena qu« no estan relliga-
des el llibre i que alhora el protegeixen. El Ilo«
d'aquestes cobertes és o« pell i «n daurat hi diu: JAUME

PLA / ELS GRAVATS DE XAVIER / DE LA /

VERA / BARCELONA / HOULI /

Tot el 11 lore ve guardat en uri« fund« de cartró folrada

la mateixa cartolina que les cobertes addicionals. No-

està oberta per yn costat i té unes dinenslons de 3ft8

x 261. En el lateral d'aquest estoig hi ha la signatura

del llibre: 096 / PI« fol.

A la contraportada hi ha el registre "M.272 52Í" i una "C",

indicant que i'exemplar fou adquirit per coapra.

El segell de la B.C. es troba «1 frontispiei, a la portad»,

a les planes 100, 191 i 197 i « 1» fe d'errades.

A la contracoberta posterior no relligad* «• troben altra
volta ei registre i la signatura de l'obra.
Aquestes dues referències també consten al full consecutiu
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d« la Justificació del tiratge.

ANÀLISI DE LES IL·LUSTRACIONS

No far«» aqui l'anàlisi tic les i li us t rac i on», per-

tocaria si seguim 1« pauta dels altres llibres començats,

perquè aquestes Il·lustracions no són originals 1 perquè

l'estudi que d'elle« en fa JAUHI PLA, coneixedor del tena

en 1« teoria 1 en la pràctica, és suficientment clar, en-

tenedor i concís per evitar repeticions.

Creies millor que la persona interessada en el tema

s'adreci directament a aquesta font, 1 allí podrà trobar

tota la inforaaeló necessària dintre 1 enllà del propi

llibre.

Un altre fet pel qual he« oiaès l'anàlisi del» gravat»

de XAVIER NOGUÉS és que «alts d'aquests gravata, a quin

interessant, es poden trobar en altres llibres i col-

lece ions en la seva versió original, versió molt acon-

sellable 1 fidel 1 a la qual JAUME PLA va accedir per fer

aquesta obra.

En darrer lloc, pero, érele« qu« era <tol tot necessari

esmentar-lo per dues raon«: pri««r», perquè pertany a LES

EDICIONS DE LA ROSA VIRA i això sol el constitueix en mo-

tiu del nostre estudi i , en segon lloc» perquè é« una

obra més a afegir a la notable llista deIB llibres diri-
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§tt» per JAUME PLA. Un llibre del qual m» en fou «1
director, «ina que, prenent mà i« im ploma i del seu co-

neixement 1 estimació vers la persona i l'obra d*
en protagonitza la part escrita donant mostres, una vegada

•és, de Ita seves qualitats 1 aptituds escriptor.



ILS GRAVATS DtXAVHR
NOTIS

(1) da l'Ou" «n UM» b*rc«lonina <te IMI

{2}

(3)

(4)

"II Rovall
ries 4*1 «agi« XIX (ft», «aplacada «n «l c«rr«r HoapiUl,
non * im grup d 'arti« to« i intellectual* qua «'hi aplegaven I
<p* »ajorit*rie»ent provenien d« l' Acadèmia de fin BOfWILL.
11 grup fou la llavor de 1« línia realista dei noucentisme en-
front del ainboliaM de l'època, í G. E. C., vol. 12, pg.785)

Per »t» Informació vegi'« «i voli« 10 de la Gran Enciclopèdia
Catalana i el« llibre«:BIHlT, Rafael.- Xavier Nogué« . ..... carica-
tur i a ta y pintor. Con S ilustración«« «n color. 31 a plu*a,
16 en huecograbado y SB en fotograbado. Barcelona, Ediciones
Omega, 1949. ; ESPRIU, Salvador.- Seht» Kaviar Nogué« t i»
»èva circuitane la. AM t« "Petit t-actat d« litografi«1* i
trenta litografie« i «etze variants é» Xavier Nogués. Barce-
lona, Edicions 62» 196k. i SACS, Joan.- ta nostra gen t. Xavier
Nogués. Barcelona, Llibreria Catalonia, Col. Quaderns Blaus,
s.d. (1925 f)t vel.VXI.

Vegi'» el punt 0.1 del llibre 12 gravats i un autoretrat de
Jaupe Pla <* '«questa tesi que correspon « la sev» monografia.

JAMS PLA cita erròniament 1« data d« quan parla d'a-
quest llibre a l'apartat "li M PÍOS*.

(S) A més a més hi ha cinc gravat« desconegut» dels quals no
s'han trobat le« prove« i no s'han pogut reproduir, però s'es-
menta d'ell« el títol, l'any, la tècnica i lea mides (s- se
saben).

JAURE PLA va obtenir le« prove* originals de la vidu» da HA-
VÍEM NOGUÉS, ISABEL ESCALADA, ' (to 1* Secció d* Gravats del
Museu d'Art Modern d« Barcelona. Les planxes d'aque»ts gra-
vat« són de zenc (només n'Hi ha do« de caurà) i «»tan molt
oxidadçs. La »ajoria d'elle« e« poda« trobar al Kuseu de lea
Art« Gràfiques, al poble Espanyol d« Hontjuic.
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FITXA

ALTOR: XAVIER

TÍTOL: Obre« coapleteji de Xavier
Voli» I.

LLOC : tere e 1 ona
EDITORIAL: Edición« d« LA iosa Vera
ANY: 1967

G.i

XAVIER i (Barcelona, 1905).
Escriptor. Fins als trenta-tré» anys va viure al Poble
Nou de Barcelona 1 en Ics seves prl·ierts obres s'hi re-
f lec te ix l 'ambient fabril d'aquella barriada.

novel·les publicades abans tíe 1» guerra ci-
VÜ: Pigi «es d.'.un adolescent (1929), La v ida_ d'Olga
(1930) o Suburbi (1936). A«b El casaaent de la Xela,
obra de teatre ambientada en un veïnat de barraques i
publicada el 193*7» va gyanyar el Pre»i Ignasi Iglesias
de l 'any 1936.

El 1934 publicà Poemes, l 'únic llibre de poe-
sia escrit per ell fins aleshores. El 1S3Í s'exilià a
França i després a l'Amèrica del Sud, concretament a Xi-
le. Alii va muntar un negoci farmacèutic que -econònlca-
raent- li va donar bons resultat«; pero aquesta condició
d'exil iat ronandria present al llarg d« tota la vida de
XAVIER 1ENGUEREL. Aqtunta eandi tió d'insotuèüitot* âtiêmtit&t

ei»
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eaaindida, earacttritta l'obra ètU grant clàssice del segle Mit.»

port« oam uns Myom p*U «I ttey a* *»*« I« »*<**» P«1^ •* «I »••
tM m» (en «1 ea» d» XaVIll molt »»pecmímmt at

t tory d'*qitt»t* ptf womit?** monigmaa "ttravm «fat d'm aîàêêie*.

(li

A l'emlli publicà, entre altres, Stnac retorn
(1942) 1 La pascar« (1947), mbdê» recull de conte», 1
Fira de desengany (1942). A partir del ISSO 1« seva
producció esdevé una producció de caire metafísic 1 re-
ligiós amb obres co« L'hoae dina el a t rail C1951), La
fami 1i a Rouquler (1953) o El testament (1955).

L'any 1954 retornà a Barcelona i el 1956 pu-
blicà Els fugitius, o&ra on explica l'experiència del
seu exili en forma de novel·la, refeta endavant
el de Els vençuts (1969).

Amb la publicació del priner volum de les Obre»
completes l'any 196?,editat p*r LES DE LA
VERA sota la direcció de JAUME PLA, XAVIER es
torna a replantejar estilísticament la seva producció
inicial 1 el 1974 guanyaria el Preiai Planeta el lli-
bre Icaria, Icaria...

A part de la seva obra personal, a XAVIER SEN-
GUEREL se' 1 coneix per les seves excel·lents traduccions
d'escriptors estrangers LA FONTAINE, BAUDELAIRE, POE,
RIMBAUD, VALÉRY, MERÜDA, VERLAINE O HÁLLAME. XAVIER
BENGUEREL ha traduït les obres d'aquests poetes un
excellent bon gust 1 una elaboració artesanal, quasi
alqulaica, dels mots, laposant-se una dura disciplina
del ri t ne 1 de la ri»a fruit de de seixanta anys
d'experiwentaclô i d'exploració acurada «ib la paraula.

En recöfipensa i honor a aquesta tasca tan àr-
dua i tant constant, les Edición« del Hall 11 publicà
l'any 1987 un volum titulat Aniversari Obra Poètica



li2S-lfÍS «n conmemor«ci6 del número 100 ü» la seva col
leccio fundacional "Llibres «fel Hall**.

In un article publicat ml diari El _ Pal s t «n
motiu d'aquest esdeveniment, l'editor R.PINYOL-BALASCH
dedica un escrit « XAVIER BENGUEREL amb unes paraules
del qual volem cloure aquesta breu biografia per tal d«
fer palesa la importància d'un hone coa XAVIER BENGUEREL
dins la literatura dels nostres dies:

L'obra poêtioa éf Btn^mml txtnplifica , at mateix
temps, el curs dt la p0«*ía so.tala.im d's^ueet segle:
l 'arribada dt let avantguardtt tant littrâritt

dt tot tignt, tttrttanent vimeulaat» (Salvat"
Föiaej»' él dteantanent del i

l'aventura d» Is p&teia pura (Lâpea-Pisé, Riba); i
l'attaiç d'iota pottia personal, mtutorialtttica,
eonfofm w*2 tilu/tta vibran in un conjunt ds
ppopotttt i d'a^ortûeiont a®ui d'astf-
gwmr ma mmvginsia i urm enllà de qual-

prtecripeia conjuntural (i).

El 1988 rep el XXè Preai d 'Honor de les Lletres Catala-
nes l 'obra Els fugitius (3) .

CÄLSINA i BARÓ (Pobl« Nou, Barcelona,
1901). Pintor, dibuixant 1 cartellista. El seu pare era
forner í ell l'ajudava ço« a repartidor del pa. Ja de
ben menut RAMON CALSINA va decidir dedicar-se a la pin-
tura, una vocació difícil i dura en aquells »onents, pe-
rò que els seus pares van comprendre i van recolzar.

Artísticament es va foraar a l'Acadèmia Baixas
(1912) 1 aab FELIU MESTRES a l'Escola de Llotja (1920).
De molt jove, però, va entrar con a aprenent a casa d'un
vidrier del carrer L«s Moles i per ell aquest és el seu
ofici , ofici que va exercir durant »olti anys i on va
aprendre a fer vitralls i a gravar ei vidre.
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f* col·laborar a les revistes satíriques L*II»
que 1 la de la To r ra t x a t La campana de Crac i a alati co«
m la Der Querschnitt ¿*AlMMnya (If31-ii33).

Exposé per primera vegada 1*any 1930 a la Sala
Parés de Barcelona. Aquell mateix any i també «1 1931
exposava m Paris on hi va fer algun«« estades per a com-
pletar la seva formació artística.

La guerra civil fou una època «oït dolenta per
RAMON CALSINA que es va veur« obligat a interronpr« i*
seva activitat pictòrica. Però CALSINA no va defa-
llir ni un moment en la seva tasca. El seu treball tenaç

i constant, superant el desàni« en tot moment, 1'havia
de portar al nerescut èxit que se li atribueix. Durant
la guerra va aprendre les tècniques del gr»v»t e Les
Arts del Llibre» a la Plaça Universitat. Del profes-
sor UIGELLÊ5 en va aprendre la tècnica de l'aiguafort.
Aquesta tècnica, juntament anb 1* litografia, serien Ics
»és emprades per CALSINA dins ei del gravat.

El 1938 dissenyà els figurina 1 la decoració
de El casament de la Xela de XAVIER citad» an-
teriorment. Ha il·lustrat el Quixot (4) í les narracions
d'EDGAR ALLAN POE entre d'altres. 11 1§56 publicà 30 li-

tografies de Calsina comentades per l'autor 1 el 1964
va guanyar el prestigiós Preui de Dibuix Ynglada-Guillot.

Des de fa temps que exposa regui arnen t a la
Pinacoteca de Barcelona i se 11 han fet vàries exposi-

cions d'homenatge.
L'estil de RAMON CALSINA és un estil molt per-

sonal i difícil d« qualificar din» una tendència artís-
tica concreta. L'aparició d'elements «igics i fantàstic«,
a voltes d'un to irònic, el situen dins l*ano»enat rea-
lisme màgic tot i que ell és reaci a inclour«'s en cap
tendència o escola.
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RAMON CALSINA Í« un artista HIM, amb prop d«

noranta anys, treballa com «i are comencés, amb tl ma-
teix ertusiam« I constància que un jove. II seu tarannà

és el de ia constància, «I ée traballar sempre tato ho-
nestedat i fidel m I«» seves idees, realitzant la «èva
obra amb un gran rigor tècnic i sense trampes. Aquesta
honestedat i aquesta constància -però- malauradament no

s««pre li han estat prou reconegudes i valorades (5).

i {Barcelona, lS§4-Sao Paulo,

Brasil, 1974) (6).

i (Barcelona, 1912-
1983). Se'l coneix bàsicanent a pintor palsatg«
urbà. L* ciutat é» l'autèntic« protagonista dels

quadres, construid» a bus« d'esquematltzacions geonètri-
ques, tot cercant la seva essència i donant inter-

pretació bell* i subtil.
estudià en el Cercle Artís-

tic de Sant Lluc i a i'Escola d« Belles Arts de
Jordi de Barcelona. La seva prisera eupoiicié dei
1941, « les Galerie« Syra d« 1» ciutat coatal, però «n
realitat en féu »ban», a Girona» «1 1934» que

durà un di« perquè es va haver d« clausurar degut al»
fets coneguts pel *»6 d'octubre**. L'any 1939 »n

farla una a Perpinyà.
Dyrant 1« guerra civil e« dedicà al «übui*

per la dificultat que suposava sortir al carrer,
activitat derivà en una sèrie d« dibuixo» color«jat» 1



finalment en l'aquarel·la.

A finals É*l» anys 40, LLOVERÁS Inicià una re-
novació d« la seva pintura. Anà a París i més tard a
Londres mogut per la predilecció cap a les grans concen-
tracions urbanes. Allà va dibuixar i pintar paisatges
i tenes urban« uè gran rigor artistic.

Se* 1 coneix també coa a Il·lustrador de llibres
per a Edicions Poligrafa» Nauta o Alf»gu»rrat entre
d'altres. Fou premiat amb la tercera medalla d'aquarel·la
al Saló de Tardor de Barcelona l'any 1944 i, l'any 1948,
guanyà la tercera «edalla d« 1»Exposició Nacional de Ma-
drid de pintura a l'oli. A partir d'aleshores se succeï-
ren un regitzell de prenis tant d'aquarel·la de pin-
tura a l'oli, prenent part en totes les nani festacions
d« l'Agrupació d'Aquarel·listes de Catalunya. Aquesta
Agrupació 11 va retre un »«rescut hoitenatge el
mes d'abril del 1985» en motiu de la II Biennal de l'A-

quareli a.
FRIDEilC LLOVERÁS és, dubte» an dels «es-

très destacats d* l'aquarel·la d« 1* Catalunya d'a-

quest segle. Ha estat l'autèntic creador del «odern con-
cepte de l'aiguada un tret àgil i fluid, fi-
del a la realitat, però sense emure en 1«
imitació {?).

PLA i PALLEJÀ (Rubí, 1914) (8)

i (Terrassa, 1928). De Jove-
net ja sent les ànsies de dibuixar 1 d« pintar. Estudia
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la carrera de dret però sense deixar l'activitat artís-
tica. LI «trau la pintura impressionista i també la ca
CÉZANNE, o SOLANA, il USI decideIx dedicar-se
totalment a la pintura i abandona «1 de 1«« 11«is.

El freqüenta 1*estudi de
el qual 11 mestra 1'apeete abstract« d* la pintura (RO-
GENT només té vuit anys nés que ell), pere no seguirà
1» seva línia de treball. Aquest RUI te i x any exposa per
prittera vegada al II Saló del Jazz i taube al V Saló
d'Octuore de Barcelona.

Viatja a Madrid i coneix la pintura dels se-
gles XVII i XVIII. sobretot els venecians.

El 1954 obté una beca p«r a estudiar a Paris i
allà coneix de prop PICASSO, MATISSE, i
El seu estil evoluciona cap a un realisae postcublsta.

El cbté el "Premio del Ministerio de
Instrucción Pública del Brasil" dins la Biennal Hispano-
anerleana d'Art al VIII 3*10 d'Octubre. Aquest «ateix
celebra la seva primera exposieié individual « les Gale-
ries Layetanes de Barcelona,

Després de diverso« viatge» a Parla, la seva
pintura esdevé sintètica i harnonitz« allò cere-
bral (cubisme) «ab allò intuïtiu (Infornai isme).

El 1958 guanya el printer preui del concurs de
la "Jeune Peinture" a París.

Poc a poc» les tendències abstractes
van de baixa (anys 60), la teva pintura toma a 1«
figuració. En Ica obres d'a<jy««ta època pr«d€»inen les
natures mortes amb influències d« i l'ús del
blanc co« a color preferit.

Ha exposat a Barcelona i fora del pals, parti-
cipant en diversos preuis i certàaens tant nacionals
estrangers C9).
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i CASTELLET (Barcelona, 1912-
Tosaa de Mar, La Selva, 1976). Pintor i dibuixant. Mal-
grat algunes èpoques -molt curtes- passades a l'Escola
de LLotJa de Barcelona, poden» dir que fou
un autodidaet«. Als vint anys exposà per primera vegada
fent-ho a la Sala Pare« d« Barcelona obres de gran
delicadesa 1 freaeor. Ils anys 1936 i 193? foy convidat
«special del "Carnegie Institute1*de Pittsburgh, La Sala
Gaspar de Barcelona fou una de les habituals en les
exposicions de FRANCESC SERIA. La temàtica de la figura
femenina, deguda a la influència evident de DEGAS, és
present en la isajoria de les sèves obres.

Abans, però, de »añera molt precoç, es va des-
tacar ja a gran dibuixant de retrats al llapis. La
seva agudesa observadora el v« «apènyer a realitzar prop

de tres-cents retrats de personalitats del artístic
i intel·lectual barceloní, de tendència neoclàssica,
apropant-se en gran mesura al realisue d'INGRES.

Esporàdicament tractà el paisatge

urbà del qual cal remarcar la Sèri« d* París presentada
l'any 1951.

Guanyà diversos preuis, entre els quals cal
destacar el Sant Jordi de Barcelona (1953) -el 1951 havia

guanyat el segon preat- 1 la primera »edalla a la Nacio-
nal de Madrid (195?) i a la de Barcelona (i960).

L'escriptor i crític d'art RAFAEL TOR-

ROELLA 11 prologà un llibre de dibuixos inèdits que
l'artista reuní sota el títol Dibujos deSerra (1973).

L'estil de entronca fortament
l'art d* la prl«*ra època dels itupressionistes fran-

cesos. A França, concretament, le» ««ve» obre« foren
molt ben acollides pels col·leccionistes.

Ultra ser un gran pintor i dibuixant, « FiAN-
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també se'l coneix com intel·lectual dt l'art.

El **u Hâter* L.*«retitmm dt 1 *art contemporani (1953),
prologat per RAFAEL palesa la seva idea de defen-
sar <tl real i MM 1 »1 figurativi!»« tradicional enfront
de iiavantguarda (10).

1 LLIUOMA (L'Ametlla del Vallès,
1937). Pintor. Estudià la carrera d« dret 1 artística-
ment es fornà amb MANON ROGENT. D«s del 1§6§ expos» re-
gularwenta la Sala Parés d« Barcelona, essent conegut
pels seus paisatges i interiors d'estil postimpressio-

nista.
Estudià « I1"Académie de la Grande Chaumière"

de Paris (11).

C.2

Aquest llibre, tretzè editat dins LES
DE LA VERA, és l'únic qye inclou diversos artistes

il·lustradors del text.
PLA v« proposar a IAV1ER a-

questa idea. Idea que acceptà d* bon grat però que no
es va pader continuar en un s«gon voli» ptrqyè, econòai-
castent, fou un fracàs. O'aquesta f «ta, JAIME PLA i XAVIER
BENGUEREL no varen qu«dar gair« «nies.

Fou el propi JAUME PLA qui va escollir sis

artistes per a Il·lustrar les vuit obr«» de
consta aquest voli». Cadascun d'ell» va fer la il·luatra-
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ciò adient al text •«fona ti seu punt d« vista 1 totes
«11«« «« van estampar pel sistema litografie sobre plan-
xa.

Amb aquest llibre. XAVIER es va veu-
re obligat a r»pa»»ar i reelaborar «stilísticaaent la
seva producció anterior. I ai bé cal destacar el valor
literari d'aquesta, no podem pas dir el mateix de la
part gràfica i d« composició. Tant des del punt de vista
d'il·lustracions ço« de tipografia i eonpaginaeió» és un
dels llibres fluix i «és pobre editat per LA ROSA
VIRA 1 potser en això rau el seu fracàs econòmic.

La Biblioteca de Catalunya no posseeix cap

exemplar d'aquesta obra i per tant fen constar «qui ei
de JAUME PLA. L'exesiplar no està nusterat perquè se'l va

quedar ell sateix i no ofereix cap de singularitat

respecte la resta dels quaranta formen part de l'e-

dició.

0,3

G.3.1

1. Portadel la.

2, Frontisplci el retrat de Xavier Bengyerel gravat

m la punta seca per Jaiœe Pla.
4. Portada a tintes (negre 1 vermell) compaginada

«ib lletres de diferents / DE
/ XAVIER / I / âDOLES-

/ /
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LA FAMÍLIA DEL FOC / LA MÀSCARA-

L'Ham IL NXRALL / 01 FIBRA-

TIR / il L »auf 01 à Là §1 Jau-

ni PLâ| / 01 R.CALSXNA, r.LLO-

VllâS, / J.PLA, J.ROCA F.SERIA» JîSERlâ /

(emblema Rosa Vf raí / I

5. Carta-Pròleg per Josep Ferrater Mora.
6. Sia obre« d« lavier ienguerel Il·lustrades sis li-

tografíes uè diferents artistes.
?. Pròleg de Josep Ferrattr a Mís-

tica sobre la. timidesa« L« «aseara i L'home, dirts el
mirall de Xavier Senguerel.

8. assaigs de Xavier lengyerel i! .atrats
i I tografles.

9. índex.

10. Colofó.

G. 3.2

És una edició de quaranta exeiiplar».

G.3.3

Cap exenplar no està signat» tret porten alguna

dedicatòria.

G.3.4

Tot el text està linotype per i«

G.E.i.S.A.
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G.3.S

Les litografi** estan fetes directament sobre 1« planxa
Í n'hi tia un total de vuit« II gravat del frontispici é«
una punta seca sobre coure. Les vuit litografies estan
dibuixades llapis litografie, estampades en negre i

tirades a planxa perduda.

G.3.i

És el tretzè llibre editat per LA VEIA 1 el primer

d« XAV1E1 d»aquestes Edicions.

fotes l*s il·lustracions de format vertical.

ESPECÍFICA

E.l

No hi ha el d* l'exeiaplar perquè no «s va vendre
í se'l va quedar JAUME PLA.

E.2

La distribució d« l'exemplar é» la «ateima 1« nos-
trada ml punt G.3.i, pere 1» peculiaritat
de la portadella hi l'original <S*1 El desa-
paregut (12) escrit « i corrección» a «à.
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E.3 i E.4

Aquest exemplar êm propietat d« JAUME PLA.

E.5

E.5.C: 252 m 175

E.5.F: 240 x 170

E.6

10 pg.s.n. * i3S p§. illustr. * 12 pg.s.n.

E,7

9 Il·lustracions «n total: i gravat a la al
frontispicl i 8 litografies il·lustren els vuit tex-

tos de

E.8

Paper de fil <te 1» Guarro d* color fi-

ligranes G. i R,Y.(13).

E.t

Les cobertes del llibre són de guaflex granato« ta-
filet daurat i groguenques, al hi diy; XA-

/ / / 1 / VEIA. fot
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«l 11 iter« «»ti col·locat «n i« «stoig folrat amb
ù« guarda 1 meJe ix 260 i 165.

DE LIS

FRONTISP1CI

I: PLA.

Ili: retrat de
IV: punta seca.
V: 227 x 155.
VIII:"A Joan Uriach» amb I1afecte de Pia", 11.,

a.i.d., dintre la de la planxa (14).

LITOGRAFIA 1 pg.20 P àg i d'un 1e sc en t

I:

III: noi les juntes.
VII: "F.Domingo", a.1.4., a la

2 pg.72

I:
III: suburbi de Barcelona al fons.

•4»



3 p§.2SS CUatnttn«

I: fià,
III: voltant« «t» Granoliti»«: oyes palltrcs » l'

ai bell »ig dte l'estampa i terra de conreu

VII: PI«, 11.» «.l.d.

LITOGRAFIA 4 pg.2§§ L * de1 a p r i

I:

III: »à esquerr» d'una noi».
VII: "Serra", a.i.d., m la planx«.

LITOGRAFIA 5 pg.286 La

I:

III: d'un balcó obtrt *s veu dins
Jardi i xeneneies dt fàtsrica al fons.

6 pg.454 La veritatdel foc

I:
III: un noi noia,
VII: "F.Domingo"» a.t.d.» a 1« planxa.

LITOORAFIA_7 pg.532 La

i;
III. un toc* el plano i »1 darrera hi ha
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«aseara ullarea, estéis i el "Aguati"
escrit exclamació.

LITOGRAFIA 8 pg.560 L »heme uínn el mirall.

I, SURA.
Ili: un un barret »i cap 1 un altre a

d'un jardí pi* de plantes i f lors.

V I I : LLIMONA1'» a.i.d., a la planxa.

En el l l ibre el colofó on hi diu

DE LE3

DE

A LA

G . E . R , S . A .

E!, DIA DE Di

LA DE

PLA.

SE FIT UNA DE

EN DE FIL DE Là

AMB LA DE LA

VFRA.
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OBRKS COtCPLETES W XAVIER BENQUE RE L
NOTES

(1) Artici* i» R.PINYOL-BALA5CH publicat ml ûiwi El ...... Pala set«
«1 títol "Ben«u«rel. 60 any« de pots ta" (QUADERN, 19-4-1̂ 7).

(2) V«ti's not« 1.

(3) Per at« inforwteió vegi1« ei volua 3 d* la Gran Enciclopèdia
Catalana i l'article citat « la nota 1.

(4) II Ingenioso Hidalgo Don quijote de la Mancha. Ilustraciones
de Ra.non Calsina. RAMON CALSINA ILUSTRADOR por Jaune Pla.
Biografia i bibliògraf f a cervantinas por Luis Plaza Escudero.
(2* edición) Barcelona, Ed. Naut«, 1967.

(5) P»r «és infonaaeió vegi'» «1 volum 4 d« la Gran Enciclopèdin
Catalana i l'article d 'ALBEIT JANÉS publicat al número 598
de la revista Cavall ...f ert (juny 1987» pg.4 i 5, secció d'art).

(6) V«gi's el punt Q.l del liibr« AjCriç» ...... ,.P»gi d'»questa tasi.

(7) Per me® informació vegi's el volt« 9 d« la Gran Enciclopèdia
Catalana ; ei to« II del Diccionario Biogràfico dg Artist«»
de Cataluña. D««de la època romana hasta nuestros días. Bar-
celona, Id. Milla, 1951, de J.F.RAFQLSj el llibre Maestro«
actúale« de la pintura y escultura catalanas. Bilbao, Ed.L«
Gran Enciclopedia Vasca, Biblioteca "Actuales Maestros de la
pintura y escultura catalanas", 1974, en el número 32 dedicat
a FREDRMC LLOVERÁS, í l'article d« CQWtïîA OLIVER escrit al
diari La Vanguardia, el dia 7 d'asril de 1985, titulat "Home-
natge a Frederic Llovera»**.

18) Vegi's ei pynt G.l d«l llibre 12 ypyat» i un autor« trjt dg
«I AUKi PLA d 'aquesta tesi i que correspon à la tercera mono-
grafia de les «ditades per LA MBA VERA.

(9) Per «é« informació vegi's el segon to« d«i Diccionario &iogri-
fico de Artista« de Cataluña de J.F.Ràfols Cop. ci t. nota 7) i
el número i del llibre Maestros actuales de la pintara y es-
cultura catalanas (op. c i t. nota 7), dedicat a JOSEP ROCA-SASTRt.

flO) Per »is informació vegi's el voiun 13 d« la Cran Enciclopèdia
Catalana i el llibre Cinquanta _dibuiJtants de Catalunya <m«
formaren època . Selecció d'obres I textos' a ...... càrrec d'Àngel
Vintró «u»b 1« col·laboració de Lluí« Ga**6. 1 «na Introduccio-
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'.'S

COMPLETES M XAVIER BENGUEREL
KOTES

Pròleg: "Viatge- pel dibuix" per Se»pronio. Barcelona , Ed.Gl«-
sa, 19S1 i ml turn IHiel Diccionario Burrifico 69 Artiataa
de Cataluña de J.F.ItlfüLS (op. ci t. nota 7).

(11) Fer mi« informació v*gi'a ei volum 13 de la Cran toc ic lopèdja
Catalana.

(12) Aquest corrtspon ai que al llibre títol La
màscara. XAVIER va fer tantes correccions en els

poemes per a í «e lotir»* i» a 1' «die 16 de Là que
«1 llibre sembla talment una versió nova.

U3J PLA «s VA fer fabricar » p«p«r Mp«cUl p«r «ditar «i
llibre L ' Albufera a« Valencia , perd «J. va trobar pria
per aquella obr» i al«ahor«ft l'aprofità p«r fer llibre
òe

(14) PLâ va do» d'aquMta ilibr«« «
bibliòfil i coMvccionista d« La VERA, un s*1 i va

«11.
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If I Uf AUTORETRAT DE
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Autoretrat d'DULI Sàia «ituât »l fronticpiei d« 1« •onaerafi·.
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M O N O G E â F I E S D i Là V E R A

I UN DE I l i

GRAU SALA
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J A U M E FLA

M
I OLIVÉ

B A R C E L O N A
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Q.I

MILI GHâU Sala (iareeiofia, 19li-Sitges, 19?S). Fill del
dibuixant JOAN GRAU 1 MIRÓ, continuà la tradició artistica
d'una foi«« autodidáctica. 1 es revelà ràpidament co« una

ferma promesa en »I «on urn les art». Ja des del 1929 «a
dedicà a la pintura, a la Il·lustració 1 a la decoració.
El 1930 té lloc la «èva primera exposició Individual a la
Sala iadrlnes de Barcelona. Il 1Ì3S, s'Instal·la a Paris on
s'impregna dels valor» pictòrics de BONNARD i dels fauvls-
tes, 1 esdevé una figura cabdal de l'anonenada Escola de
Paris. Taube traballa en el «én de l'escenografia teatral

i en el disseny de cartells (els decorats de l 'obra L'hos-
tal de l 'amor de FERRAN SOLDEVILA que es va estrenar al
teatre Ronca de Barcelona l'any 1949 és una mostra del seu

quefer en aquesta branca de l 'ar t)

Exposà en vàries ocasions a diferents ciutats del as-
solint un gran èxit tant per part del públic de la cri-
t ica (Barcelona, París» Nova York, Londres, Los Angeles. .)

Sala a wee 11 ¿r «fr fór-
mula pertonalíteun a'tnttrpretacio df la
i dt l'ambient d*J nsm-ú^nts: po-
liston, cavaliere asnè bigotis, barrut d«

í ajítgtate i aquella, inti-
mitat fe*teninat una í gmsíosa, del
"boudoir*. 'Pf.I d« la Introducció)

D'est i l despreocupat 1 optimista, la seva prlaer« fase

mostrava un caire decoratlvista que ben aviat abandonà per
buscar una humanització acurada, sense deixar de banda
-però- la llibertat d'expressió artistica 1 la gràcia del
color. Els seus personatges sén gràcils 1 delicats, uti-
litzant colors vius en uns temes d'ambients elegants que

GRAU SALA idealitza tot cercant la lluminositat i l'harmo-
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ni« cromàtica presents en tota la seva obra,

Cora a Il·lustrador 4« llibres ««'1 valora especialment per
la seva tasca «n obres de luxe, emprant tècniques d« di-
buix o d« gravat. GRAU SALA va aprendre a veure i concebre

el llibre il·lustrat com un tot« amb el text , la t.pogra-

fia «dient» el paper» les il·lustracions... Aquestes havien
de formar part integra del llibre en estreta relacié
la resta dels elements* Les litografies de 1« primera pro-
ducció eren les «és aconseguides quant a color, però des-
prés aprofundí en el gravat sobre coure on demostrà un
gran domini, sobretot amb la punta seca, tècnica calcogrà-

fica que «és utilitzaria. Entre les seves obres mes desta-
cades com a il·lustrador pode« esmentar: La Biche (1942)
d'EUGENI D'ORS, Madame Bovary (1945) dò FLAUBERT, Très

diumenges (194§) uè JOSEP CARNEI, El ci reo y J i£uras
(1947) de SEBASTIÀ GASCH o Aurora de l'Aragall (1947) de

JOAN LLACUNA entre altres. (2)

JOSEP JANES I OLI¥É (L'Hospitalet de Llobregat, 1913-Els
Mcnjos, Alt Penedès, 1959). Edltor i poeta. Es formà d'una
manera autodidáctica i Ja el 1§30 fundà la revista Bander« ,
a Collblanc. Els anys 1932-1933 fou el director de ElDia-
ri Mercantil i Avui-Diari de Catalunya (1933). El 1934
Inicià la popular col·lecció "Quaderns Literaris" d« gran
abast i difussio intel·lectual. En els prisera quatre anys
s'havien publicat 222 nuaeros» una part dels quals corres-
ponien a 1« "Biblioteca de La Rosa dels Vents", una acura-
da sèrie que recuperà i resaucità durant la guerra i que

abans havia tingut molt poca durada.
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Il 1939 fou empresonat, però mercès a ¿a pressió d'escrip-

tors falangistes que «11 havia defensat públicament en

temps d« guerra, recuperà la llibertat. El 1940 fundà la

coneguda empresa "Josep Jané« Editor" que -degut a 1««

c i re u«s tanc I es de l'època- t reball AVA fonamentalment »n

llengua castellana, però que es convertí «n una de les

editorials nés famoses 1 reconegudes de la postguerra. Amb

influències de CARLES RIBA, publicà Tu (1934), Coabat del

som"t (193?) l 12 puntea «teques i un autoretrat de Grau

Sala (1958) dotze poe«*s o/e il·lustren sengles gravats

1 que és el llibre que enguany «ns ocupa (3).

G.2

Tai hem estsentat a l'apartat anterior, JOSEP JANÉS I

OLIVÉ fou fundador i director dels "Quaderns Literaris"

des de l'any 1934. La seva eapresa "Josep James Editor"

fou una de les editorials poderoses de la postguerra,

i ella ajudà certs escriptors catalans que «s trobaven

en dificultats raonetàrlea. Una d'aquestes persones a les

quals JOSEP JANÉS donà un cop de »à, tot i no ser un es-

criptor, fou EMILI GRAU SALA el qual Il·lustrà alguns dels

"Quaderns Literaris" per tal d'anivellar els seus ingrés-

econòmics. Mercès a aquests contactes i «itjançant les

seves il·lustracions, GHAU SALA 1 JOSEP JAMES esdevingueren

amics. D'aquesta amistat «n sorgí, l'any 1958, la prinera

d*» les monografies de LA ROSA VERA. Un any «és tard, el

1959, quan tan sols tenia qyaranta-sis any», JOSEP JAMES

moria d'accident en automòbil cloent ynm gran tasca dins

l'entranyable »on dais llibre«.
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JOSEP JAtfS "illustra" aunt «lots« poemes cadascuna de les

dots« puntes seques qje EMILI GRAU SALA «laborà per A la

seva «onografla. I «entre JOSEP JANÉS foy 1 »encarregat de

donar veu a le* figures gràcils 1 dellead*» del gravador,

JAIME PLA s'encarregà de glossar la seva figura co« a home

i cos a artista en una introducció que porta per títol:

G1AU SALA. PIMfÖt l GRAVADOR.

Després d'unes breus ratlles on «s fa palesa la vocació

artística d« GRAU SALA» l'autor d'aquestes paraules ens

explica «n quina «caurà les influències de MANET. i

incidiren en l'art del nostre Il·lustrador. GRAU

SALA sempre es »antingué fera a les seves idees i no va

deixar «al qu« el e»otis«e de l'època s'infiltrés en les

seves obre«. Amb aquestes paraules ho explica JAIME PLA

tot deixant clar el seu rebuig envers la "modernitat":

Prou d'»ll »«t*«» amb unst ftrmeta quai
no «selon tl dubte ni la lluita, ti
i la «mptitFÍa no l'ten «m. la menut-
preat fa gratuïta i
l'excentricitat fu» ta« fieíl li kaitria
d* cultivar anfc Í*« i «I teu
ofici. f . . . J Quan la te ettat dt fabri-
car momtme, de bait ir tota ma *ttitica to-
ftp* la llttjor í tot alte gm et r«pt^*iant,
de rabejar-»e en el mét i primari, St*au
Ala te la batalla dt la belltta, de
la saféialitat, dt la humanitat. (pg.II).

Tot i estar a voltes "deaoaé"» GÍAÜ SALA no va defallir
en la s«va tasca de recerca 1 d'honradesa en «I seu

propi treball. L» seva estada a París no «1 fa evolucionar
de cop i volta, varen fer »oïts "snobs", sino que «s
mantingué fidel a la sevi obra: P«fni ml prettigi et Sala
a Paris it real, i guanyar-te m pr*«t%< f mte f «f e&mf9EÍm» alt

mamant» i a la sr-ttiem »w é» tom fàeil» í
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tra tatàé fu* I 'art "normal" im vivent i té m públic interesaant.

El llib.-e clou amb un breu currículum vita* 4« GRAU SALA
on hi ha una relació de les exposicions individuals, delà

llibres il·lustrats, um les pinture« murals, del» decorat«
1 figurina per a teatre» 1 del« cartell«, alxi eoa delà

museus on es poden trobar obres seves,

Quant a la relació die llibres Il·lustrats, n»he« analitzat
alguna per tal de veure la seva relació o paral·lel

els gravats que féu per a LA ROSA VEIA i concretament per
a aquesta monografia. En el llibre 1894. La vida d« un «flo
ï 1944) d'AGUSTÍN FIGUESÖA (4) amb reproducción» de mono-

tlps a color 1 realitzat sota la direcció d'ALSINA

s 'hi fa palès «1 aén pictòric de GUAU SALA -tal penaet
la tècnica del mono tip-, 1 en ell apareixen tenes tan pro-
pis coa el circ, el carrer» els ball», le« festes, les ex-
cursions al caasp, les nurses de cavalls» els espectacles,

la mùsica... Molts d'aquests teaes »eran presents en a»
questa monografia tal podré« veuré endavant .

A Tres diumenges (1946) de JOSEP (5), estampat tot

ell en negre, veié« cl de les floristes en el darrer

gravat del llibre. També a la »ortografia» concret jaient al
Gravat 4 titulat Rantola de les Flors, apareix un tendero!

unes floristes que tenen cura de les flora.

Del llibre Aurora de l'Aragall (194?) de JOAN LLACUNA (6),
tot 1 que el títol esnenta que està il·lustrat amb onze ai-
guaforts, he« de dir que tots el li tenen punta seca i al-
guns ruleta. JAUME PLA dirigí aquest llibre i n'estampà
els gravats, tots ell* *m negre. La figura feaenina hi té
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un protagonism« evident. Les facción« de la cara recorden
les de 1«« noies que apareixen en la monografia, però
aquestes darreres ties solia«« 1 demostren un nillor

domini et 1*«Ina 1 del gravat en general.

à El circo y sus figuras (If4?) 4« SIMSÎIÂ GASCH (7), on

tarate només es parla à« la tècnica de 1*aiguafort, hi hem
pogut apreciar vernis tou i» «n algú««, vomico* d'aigua-
tinta i fins 1 tot un xic d« punt« seca i d* ruleta. El»
gravats sen esta»pat» en color» a la "poupée", i en negr«.
iecorden l'estil d'aurora d«: 1 *Aragall ja que «atbduea fl-

ores foren fetes a 1» ««tei*.« època.

Hl ha «oïts altres llibres dins el regltzell d'obres il-
iustrades per GRAU SALA i que relaciona JAUME PLA en aca-
bar el llibre» encara que també n'oblida algun». Tots ells
mostren «1 particular de l'artista aab les noies ves-
tides grans robes i barret» o bé «acotades,lluint
melenes brunes en jardins o en interiors que deixen entre-
veure què ai defora. L* nostra intenció ha estat

-però- la de cttar-ne alguna dels ofereixen ma-
jor scablanç* 1» seva monografia 1 als quals pogut
accedir facilitent. De tota «anera d« dir que si algú
«stà interessat en veure'n d'altre», pot consultar-los a
1* relació que JAÜHE PLA dóna «n aquest apartat del llibre.

ÍSS



6.3

G.3.l

1. Por tacici la.

2. Fron 11 spici a,-nb l'autoretrat del gravador.

3. Portad« * tra* tint«» Cï»gr»» ocra i vam« 11 anglès),
compaginada un tipus de lletra i diferents cossos
tal «« mostra a la fotocòpia lei punt G.

4. Justificació del tirati«.

5. Introducció de Jai»« Pla amb vinyeta a la punta seca

de Grau Sala i caplletra tipogràfica en vermell anglès.
6. Dotze gravat* il·lustrats per dotze poemes.
7. CURRICULA VITAE d« ï gravador.

8. índex,

f. Colofó.

G. 3. 2

Edieié d'un total de r»or«nta-do» emeaplars distribuì ts
segueix:

Hike, prim« de le» DE LA
ROSA VERA, »e n'b« fet una tii»da de nonnta exempbn
numerats a trenua, »iraaU p« »utors I reputiti

I 'IP • *

t M*n pap« Jbf M
Nao« Guam» fabricat especialment I que

el» dibuixo», A ro*nu*critj origiruk a* hi
po«ie». MÍ »èrie de bi il lu»tr>dom im-
pre»« m p»per de fi ROSA 1 um
•«rie tirada «nb 1« pUaxa inutUiöad«.
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del n al XI,
d mateix paper,

1 HM «ene amb 1« planxa

64 exemplars, numerats de u a j§t sobre
paper de fi fabricat especialment per h

Guarro, amb k ROSA VERA,

Ultra aquests, »'han imprès 10 exemplan
sobre p*per ROSA VERA que porten k

D'ARTISTA Í van rrur-

cats A « J, i 7 K COL LA-
BORADOR, numerta dfl . a! $ . ( 8 )

G.3.3

fai Indica la justiflcacié» «I» «mewplars estan sig-

a »à per llurs autors al peu d« 1« mateixa:

La introdycclo sign«!* per l (Aytor;
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Sot« la firma de JAUME PLA hl ha ««crit; altafuila, setem-
bre d« US?.

C.3.4

El text 4e la introducció fou compost 1 imprès per la S.à,

D.A.G. amb la lletra P.c de eos 18, i, amb la P.r. del ma-

teix cos, les il·lustracions literàries dels dotze gravats,

G.3.5

L«s planxes sen de coure i n*hi ha un total de catorze,

gravades totes elles a la punta seca (9). Una al frontis-

plci» vinyeta que encapçala la Introducció i les al-

tres dotze glossades per sengles textos.

foren estampades al taller de JAUME PLA la col·labora-

ció de JAIME CÖSCÖLLA. Le» il·lustrades pels dotze textos

tenen les »ateixes «ides: pi:268 x 198. L'autoretrat 1 les

planxes dels Gravats 2 al 12 «s troben als obradors de

JAUME CÖSCÖLLA 1 porten -ma aspa gravada en senyal de can-

cel·lació. Estan acerades excepte la de l'autoretrat i la

dels Gravats i i 10 que son niqueladles. Les planxes cor-

responents als Gravats 2,3,6 i el frontisplci porten 1'as-

pa de cancel·lació a l'a.i.e. Les dels Gravats 5,7,9,11 i

12, a l'a.i.d. La del Gravat 10 a l'a.s.d. i les dels Gra-

vats 4 i 8 la tenen al peu.

G.3.6

És la prinera de les tres «onografies que endagà LA IOSA
VEIA i el vuitè llibre editat per aquest«» Edicions.
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LLevat é» la vinyeta, fot«* Ics il·lustracions sen d« for-
vertical.

de les estampes tener, persones a protagonistes.

hl ha un poema que porta títol, t« el que floas« el

Gravat 10. Per contra, tot« ti» gravati vénen intitulat».

L'autoretrat porta la f i nut gravada a la piai»».

FITXA

E.I

N« 54 de l'edició de 64 numerat« de Ir. a 75.

E.2

Vegi 's el punt G.3.1.

1,3

Pertany al fons d« la Biblioteca d« Catalunya.

E.4

Fou adquirit p*r compra, directament a JaüHE PLA» l'any
1984.
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l.S

E.S.C: Ml « 2Ìf
1.5.F: 3S1 it 246

E.Í

14 pg. s.n. aab I Uiuatr. * IV pg. * 62 pg.ll·lustr. s.n.

E.?

14 gravat» en total. Un al frontispiei, és I*autore-

trat ad gravador» un» vinyeta encapçala la Introduc-

ció i dotze glossats per dotte textos de JANÉS,

ells «n negre.

E.Í

Paper de f 11 fabricat especíalaient per 1« Guarro,

barbes, i les filigran«» G.l R.V. alternes.

E. f

Les cobertes i« 1 'exenplar de pap«r de color cru,

el del gravador «n negr« un el pla del 111-

br« i i'eitbieiia de Là en sien«.

L'obra té altre» cobertes de cartré folrades pa-

per de guard« de tons i el Ile« «p«rgm«inat on,

en veraci l, hl diu: / / 1 / SALâ /

/ , i el M54" «p* eo-retpen * 1 'ex-

emplar» 1 1« algnatur« de 1« B.C. Grau), en llapis.

aqueste» sobrecobertes no estan relligaé«» «1 llibre.
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fot «I conjunt està guardat dina d1 un estoig d« cartró
folrat amb una tela groga, obert només per un costat per
extraure el llibre, i que té unes dimensions d« 375 x 270.

al» contraportada hl ha «l registre d* 1» B. C. HR. 514. 379"

i "C", Indicant $ue 1 'exemplar fou adquirit per eonpra.

A la contrae0to«rta posterior que no està relligada hi hm
un paper enganxat el ní»ero de registre i la signatura
Ja esmentats.

L'oli de 1« tinta es deim« veure pel dors d« les
í alguns fulls estan per taques dels fongs.

No hi ha el segell de 1« B.C. estampat enlloc.

DE LES

FRONTISP1CI

II: Autoretrat.
III: GRAU SALA » de perfil 1 cigarreta a la boca,

està pintant noia vestida de ballarina. La pintu-
ra està col·locada en «1 cavallet 1 ml pey quadre
hi diu: pmris 1958 Grau »ala.

VII: **p»rii 1958 Grau sala", a.i.e., a I« planxa.
IX: EMILI SALA va fer aquests gravat» a Paris 1 ell

mateix es cuidava de fer «cerar le» planxés p«r tal
de garantir bona edtciô d« totes les puntes se-
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ques. Em curiós, però, aquesta planxa no estigui

acerada, niquelaba. NI PLA ni

LLA «n« n'han sabut donar rae. L'artista tenia aquí

quaranta-set anys i la noi« que mostra « la tela és

b«n earaet*ri»ttea d* 1« eolitcclé d« ft§ur«s femeni-

nes a« GRAU SALA. Le« centratal les «a paleses al

fona «S« l'estanpa i d«l quadre està i

«lli es ert« 1« part fosc« del gravat.

VIMYETa

I I I : hi h* un plat pi« d« fruit« 1 cop«. dlbuim
ocupa 1« part dreta d« I* planxa i l ' a l t ra està
en blanc p«r esta»par-hi la caplletra 1 un tros de
la introducció, un cop í»près»tot inver t i t ,

V: ps: 47 x 1?8.

MIU SALA ¥A A
EL 22 M JUNY

M 1911. EL SIC/ JOAN
EM

I FOU UN DELS
DEL SALÓ DEIS

que es celebrava a Barcelona. Joan Grau w® morir aviat, en 191!. Com a
conseqüència, Ja èd m va mr ŒOJ» Jïell. Di jove li

guayar-sc la vida i exercí ¿c primer,

treballà en una Jébrtca ée pintes, en un de litografia... f eré el noi
artista I va trencar iot que no fos ¡'art. De r»

es podia e! luxe defer d la M havia et .er.dir el
que eb que rw Era na pacte familiar que m va



i

II: Hi .
Ili: «1 pria«* l*oc«p* un *st«y de nenúfar«,

«n flor. al hi h« v*§*t«cié.

ps: 26S i

hi ha un treball de factura a la

1 «i3 nenúfars, pàl·lid», su-

rin. El text, un lliure d'on*« versoi, al·lu-
deix a le* §rmv«t»



d'unga que ignoren altre, onada
fw ta que empeny, cada •nati' de festa,

infant* i à«I* po«e*s.

2

H- Les cosidore«.
III: en primer ter«« hi h* un» noia està co-

sint. Al dmrrtr» n'hi h« altra cus,
Al seu costat, un* de cosir, un ma-

niquí, cadira» un ficus i un« gàbia

ocells. d'un hi ha fruitera t el

d'un maniquí.



II: «1 està treballat talIt» 1 contratalles cur-
te», «entre le» figure» »on gairebé transparents,
Per I» farm« «n les lini«» »e »obreposen fa peo-
aar que treballava d'yna aanera molt direc-
ta, la Mrxa. EI text qye il·lustra aquest
gravat é« un de versoi rimer. 1-2|3-4|5-
6|7-819-10 I els canaris que hi h« a la
de l'estampa.

3

II: Cava11e t s de fusta en _ .
Ili: és f Ira els cavallets pui«?n i baixen

en repos.

v.



IX: «n gravat, de citaven a 1«
not« S 8*«vtd«ncl«n a 1«» cavall«. El

el glossa és un lliure de

estrof«s d« vuit t quatre respectivament. En
ell» JOSEP JAMES fa l'alegria

cavallets à« fira i la tristor cavalls de

treball:

JM"-
té un J'*!

"

GRAVAT 4

II: d^ les Flors.
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Ill: i« un d« flor». florist» «»ta

arr*fl«nt un nm en i» du«» «es» yg»

d'elle« jovenete* enllà.
IX: hi h* et fort* lloc a n«gr«»

I vellutet*. à l'eln* no deix« el
«ut» ti «*t«ll fer lea entail««. El text

é» un d« tre» on «Is pa-

rells. F« referència «1 d* Its floristes tot
poetitz«nt-lo.

jar lin*t 1e Sant >ry«ai



Ill: veiem «1 Jardí d'un« torre, amb una taula i dues ca-
dires, una regadora, «n gat 1 tot 4« plant*». Damunt
Im taula hi ha una cafetera, una ta««« i ona c«pt«ta.

IX: el fons de l'estampa, cea is propi 1 usual «n aquesta
»èri* d« gravat« à* SâLA, està f«t a fems* de ta-
ll«» i côntratall»» qu« es cr*u«n *n dues direccions
p«r fer un to é« gris, I «n tres o quatre per aconse-
guir «Is negres »és intenaoa. El poesia que l'il·lus-
tra consta de vuit quartets que riuen 1-4f 2-3. En «11
s'en« parla d'un «ariner que» havent travessat l'oceà»

torreta a Sant Servasi I» arran d'aquest
hi fa participar diversos elements

hi ha en «1 gravat de GRAU SâLA:

•î! -vjt {•".*:" rjíc '.f9 ?:¿:>fí ki .f:"n,
* T * -fií-T^ï :vfï!aJ-r, :* f'. *í. l'úr-'»: *;.\fi,
:"k „**.**? * "ï« »:.r te*» »va, .Tï** :ru;" J.-*"... , TW* r* I

*.—:.' r;,>í:.
/ V -f! ¿w*, 3 "v^^rtí», lit *'f*.'«-r r̂ :" ,r :r "..

GRAVAT 6

II : aiaazona t clowns.

Ill: en priser terme, a 1'esquerra, hl h« noi» vestida

d'amazona, raolt elegant. Al seu darrer« yn senyor»
tres pallassos (l'august i clowns) i una nena.
Al fons, cavalls; un d'ells el genet al da-
munt. L'August està assegut d'una caixa on es
llegeix S'Intueix que vol dir i
ei en francès.

IX: contrasta la figura §air«bé transparent del pallasso
central la negra del està as««gut, de l'Au-

gust, mena d* joc entr« EQH«S blanques i zones
m,lt és un joc habitual «n els gravats d'a-
questa »olografia. Ei text «1 glossa és un po«-
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ma «1« »i« quartata ri««n 1-4 i 2-3. tal
•aaentat «n «1 C.2» aquest gravat record* «1 te-
ma d'una il·lustració hi li« al capítol titulat
"Otrms especialidad«» Acrobáticas11 del llibre Elcir-
co y figura» (vegi'a not« 7).

7

li : Abans Qe la cursa»

III: en pri»«r tenne hi h* noia un

iff



»i cap i Heg Int. al »«u n'hi hm «i tra de
dreta, al darrtra t» un pari»

parella 1 i« altre el cavali.

';«, -"r-,:*,", .«airi«:* »>! If"e f PI*

IX: i« del primer torme, interpret«

en el vídua» treballada

gran talles i

iff



contr»tall«a d* façtur» profunda. El t«xt és altra

volt« un de li» 1-3 1 2-4.

e

II: a :=égr .
Ili: cinc tallarines «1 voltant revisa

partitura,

«71



IX: la noia dtl prl««r és »ölt a iA
«parcixiÄ « l'autoretrat del frontispici, 11 text
és un d« on els pa-
rells.

9

II: Boucherie chevaling. Paris.

Ill: és un m*» r r a t una carnisseria a! or» venen

carn de cavall. del rètol de la botiga hi ha
el d'un cavall dissecat entre ferradura. Per

senyores i, en primer terme, hi
ha noia 1 parada de fruita
la venedora.

HE RIE CHEVALINE

J



IX: ti de la botiga 1 el prey de 1* fruit* fa pu-

le» que «1 gravat extret directament d* Part« on
residí» SâLâ i que, « amb

el títol de l'obra. EI féu l'escriptor
per a Il·lustrar gravat de

versos que 1-2|3-4|5-6Í7-8|9-10 I li-12.

10

II: Cabres al corral
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Ill: quatre cabres i eabrldtts d'un corral.
IX: 1* c»br» d«1 té de burí m im

cara, i es eins és difícil de manipular 1
cal grmn i p«r fer-la «Ha
on 1» «à vylgyi. El l'únic titulat, «s dly

delbescantat Robert. Is un de set quar-
tets on ri«en els versos parells.

G r* ^ * • « rç* « *
r.A « « i li

II: La sortida d'escola,



Ill: par un camí vorejat d'arbres stnse fulles caminen les
alumnes uniformades 1 molt abrigades. Al fons hi ha
1'«scola 1 en primer terme un ¿os.

IX: és una punta seca d* caire «oït impressionista. La
sanarà d« tractar ela tocs de llu«, tal con succeïa
en el Gravat 7, fa pensar en un quadre de RENOIR 1
e» nota la Influència dels pintors d'aquest corrent.
El poema de JANÉS consta «n aquesta ocasió de cinc
quartets on rimen les vocals dels versos parells.
Aquest gravat , coa el núm.9, nostra que fou fet a
França per la seva inscripció "ECOLE FILLES".

GRAVAT 12

11 : Pessebre barceloní.

I I I : a l ' in ter ior d'una casa. En pr imer terme hi ha

una nena que guaita el pessebre. Al fons, d'esquena,

un nen, la serventa i una senyora. Un l lum grafi penja

del sostre. Hi h* tasbé dues plantes 1 un aoble pla-

ter.

IX: el poema que il·lustra aquesta estampa fa rimar les

vocal» dels versos parells, de en dos, 2-4)6-8)

10-12... 1 al·ludeix de ple al Pessebre. S ' i n i c i a

aquestes paraules:

diminut de ritrta et f
del diatrtt ptseodor, del feliç
d t ta vfl la filant, dtl ano Ita

ft** de nit m Infant torna clar,
one la. t »t i tèe Pfmows,
<m la vmíneja l'ombrel·la oarmi,

as la molta i »I
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El l l i b r e es c lou el colofó:

HA PER LA

( S , A , D . A . G . )
I LES <3U1

EM EL DE PLA,
QUE

L'EDICIÓ.
EM EL ÍES §1

DE
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12 Nun» SEQUIS l W AUTORETRAT » MAU SAU
NOTIS

(1) La paraula "autorratrat" a'hauria d'escriure Mb una toi« r*
Aquest i errada nantit «l û&m m 1« portada d'aquest« prln«ra
monografia. A la de JOSEP GRANYER í a la de JAU« PU ja 4»
correcte. Quan noaaltrea «M hi re f' "» ho eacriure« tanbé
a«b ima sola r.

(2) Fer »és informació vegi'a el voli» 8 rt« la Gr&n Enciclopèdia
Catalana, el catàleg d« l'exposició Pintura CatalanaPottim-
presi on i s ta 16%-1986, patrocinada per la "Funda.ión Caja de
Barcelona** i que tingué lloc a Madrid l'any 1986, a la seu
d'aquesta entitat 5 el llibre SO dibuixants de Catalunya que
formaren època. Selecció d'obres i textos a càrrec d'Àngel
Vlntró amb la col·laboració de Lluís Gassò. I una Introducció-
Prdleg: "Viatge pel dibuix*1 par Seitpronio. Barcelona, Id,Closa«
1981 i el prínier toa del Dice tonar io Btoyfif ico df Artipta«
de Cataluña. Desde la época romana hasta nuestros días. Barce-
lona, Ed. Milla, 1951, de J.F. RÀFOLS.
No cal dir que la introducció de la pròpia monografia, a cura
de JAUm PLA, éa una altra font important i a tenir en compte
par la informació biogràfica d'dlILI SALA.

(3) Per informació vegi1« el» voli»« 8 i 12 de la Gran Enci-
clopedia Catalana.

(4) FIGi'EiOA, Agustín d* - 1894. La vida d» aryjjip. Ilustraciones
de Emilio Grau Sala. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, MCMXLIV
(1944) ix.222.

PLA, «n la relació de llibre» il·lustrat» per SALA,
que dona en acabar ia introducció d'aquesta monografia, no
esment* aquesta obra.

(5) CARNER, Josep.- Tre« diumen£es. Gravats al boix de Grau Sala.
París, '/oreneta, 1946, ex.117/120 «/pp live«. PLA,
a la introdúcelo, cita l'edicifl de 1'editorial "Le Cheval de
Bois" áe París de l'any 1949.

(6) LLACUNA, Joan.- Aurora de l *Aragall. Illustrât «ad> onze aigua-
forts de Grau Sala, iareelona, S.A.D.A.O., IWOJCVII (li«?).
Ex.X,Col. JAUME

(7) GASCH, Sebastián,- El circo y sus figuras. Prélogo por Alfreáo
Margueri«. Con diez aguafuertes orip1 -ale? de Grau Sala. Bar-
celona. Ed. Sarna, ¿947. Ix. XV, Col .AUHE ESPONA.

(8) Si fossin ? exemplars haurien d'anar numerats d'I a 7. En el
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ü Munt SIQUIS I m AUTOMTRAT DC GRAU SALA
NOTIS

cas qua siguin 5 i no paa 7, el total d« l'tdicio Mria 4*
noranta exemplars i IK» noranta-dos con he« fet conatar.
J A.WE PLA posseeix 1'ex espiar de COL·LABORADOR 1. L'urica dife-
rència que hi ha entra aqueat exemplar i al que analitsare*
d« la S.C. is «UM està tirat sobra papar Heli Vall, fat ex-
pressament a mà i a»b la filigrana U.V. No hi ha pare cap pro-
va addicional.
El M.A.N. té l'exemplar 24 de la mateixa aèria que el de la
B.C. i per tant no té cap peculiaritat que el diferenciï d'a-
quell.

(9) A la portada d« la monografia només consta que hi hagi punta
seca, però després d'analitsar detingudament cada estampa 1
les respectives planxes, poda« afirmar qce tota« ellas presen-
ten algun toc de burl qua» ai M is «oït esporàdic i poc re-
llevant enfront de la punta saca qua predomina arreu, creiem
que cal esventar-lo par a un« ailler anàlisi formal 1 tècnica.
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