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COL·LECCIÓ m GRAVATS COHTWMRAMIS
VOL« II. TOU i

M pot «pr«ci»r «n aquaat« ju«titic«cl6 4*1 tirata» 4*1
segon volum, aquí •• f» coactar qua IM planxa« paaacn « éa-
MT propietat 4*1 Muawi d'Art Mottern 4» Barcelona tot i qua,
co« ÌMM «•Matat «n «1 pui.t G.3.5 4*1 «MIM 1, «near« n'hi
ha unes quantes que romanen «I taller et JMMt COSCOLLA.

12) Tal co« h«« explicat « 1« nota 3 del VOLUM t, TOM l,
planxes que nosaltres vare« analitzar i estudiar a la« depen-
dències d« la Seccia 4« Gravats del Museu d'Art Modem 4t
Barcelona, «m l'actualitat es troben al Museu de les Arts
Gràfiques, al Poble Espanyol 4« Montjuïc, i «lit cal anar per
a veure-les.

{3 ) En aquest segon volum tampoc tots els gravats porten «la 41-
Uiixos originals i alguns en tenen «M d'un, il« que faltan
«•tan repartits en altres exemplars, principalment al 4« JAU«
MI PLA (Col·laborador A). També hi wmquen tres autògrafs dels
comentaris i una prova d*una planxa inutilitzada,

Í4i La distribució d'aquest XI seria la mateixa que la que
consta «1 punt, 5.3.1, però afegint-hi tota la siri* de prove«
addicionals «pe s'esmenten al punt I»?* A a *ist tenint
en compte que les proves definitives estampades en plecs, ««b
llurs comentaris, es troben actualment emmarcades i fora del
seu estoig, is una mica difícil poder dir ei» anaven situades
en relació a les altres proves que tampoc »stan relligades.

B) Si M a la portada del II es fa constar els anys 1951-
19S2, sabem -i les proves d'estat, «Is dibuixos o els autò-
grafs dels comentaris tus to confirmen- que durant el 1953
encara «s lliuraren part dels darrers plecs. D'aquí doncs que
als registre« del M.A.N. es digui que «1 TOM 2 «s va comple-
tar el setembre del 1953.

(6) No pode« donar 1« relació exacta 4« les pàgines perquè, tel
coa he« explicat a la A, les proves definitives «s tro-
ben eonrcadM i for» 4*1 s«« estoig. Deixem doncs aquest
apartat en blanc i pense« que es pot completar amb «1 punt
següent on consten totas IMI il·lustracions.

(7) La manera negra que consta a la portada 4*1 IS està feta
amb la ruleta i «1 brunyidor.

IS) A la portada d'aqueot plec, es diu que 1st tècnica usada te



COL·LICCIÓ » GRAVATS CONTWWRANIS
SI. f« t

l'aiguafort i Ia\ manera negra. Nosaltres, mercès a les provea
d'estat 1 « l'anàlisi 4f la planxa, h*m pogut constatar que
també hi Ita. punta seca i ruleta, tècniques que apareixen ja
des de ia primera prova d'estat que posseeix aquest exeMplar
i que hem numerat'P.I.1
La punta seca ha servil: per contomejar les figures t algunes
zones del« «alíete« La ruleta es troba bàsicament m la capa
del ballarí i a l'ombra é* la part alt« de 1« ballarins. 11
fons de la planxa, com surr «¿a en «j Gravat 17 de
D*A.GALÍ, està ratllat amb papar de vier« per donar-li aquest
to grises. tls blancs ha« estat fets brunyint el fons i per
això «s parla de Ballerà negra a la portada.

(9) A la portada del plec 32 no consta que hi hagi ruleta en a-
quest gravat, perd altra volta» examinant detingudament ia
planxa Í l'estampa amb un comptafils, poden apreciar el trac-
tament d'aquesta eina a les bótes de vi» ja des de la prova
catalogada P.I.2.

í 10) P.PL.INUTILIT2APA

IV: punt« seca.
IX* bisellada, aspa de cancel·lació a l 'a . i .e .

¡n
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ANÀLISI DELES

II. t« 2

GSAVAT 37

I: ALFIED amb comentari uè SOLDEVILA

II: Carnaval.
Ill: tres personatges: el pri«*r és noi» porta un

vestit fins »la peus, guants fina al« colze», un bar-

ret «n for«« de cucurull 1 un de flors m la «à.

El segon és un xicot que port« «itge», cap«

curta i un barret un sol a la punta. El tercer,

un altre noi, taabé porta mitges i un pal llarg

»1 capdastunt del qual hi h« «aseara.

IY: aiguafort 1 sofre.

¥; pi: 250 K 180 » ps: 240 « 175.

VI: coure nlquelat i envernissat» l'aspa de cancel·la-

IX: el sofre configura el voli« de Its persones 1 d« la
màscara ton« difer«nta; l'aiguafort» en canvi,

reaimrc» i reforça traces curts els plecs» les sa-
nefes dels vestits o «Is cabells, allà on e» creyen
donen lloc a zones fosques poc n*t«Jaa*s «lue» « pri-
mer cop d ' u l l , podria punta seca. HI ha

una clara relació «ntrt el gravat i «I t««t que va
escriure p*r a IMujtrmr-lo.
ALFRED va col·laborar aquest gravat a
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38

I: ANAT a»b coftentarì d« LLOÍ.
II: Place du Tertr« (i).
Ili: hi ha pl«ç» mrbrcs »l »ig **1 voltant de 1«

s*afll«r«n les c*sea 1 gent passeja. Els ar-
bres no tenen c»p full«, i pel títol que es
tracta d* 1» Plmce un Tertr* de Part«.

IV: punta seca i sofre.
V: pi: 173 x 22i » ps: 170 x 215.

VI: coure nlquelmt l «nv«rnlss»t» l'aspa de cancel·la-
ció a 1'a.s.d.

VII:

IX: el sofre té un« sol» tonalitat de ««nera qye en tot

el gravat s'aprecien tr«» tones: 1« blanc* de les c»-

i del terra de la plaça» el gri» del sofre i el
negre dels arbre» f«t pynta »«ca molt forta» d»
factura densa i tupida. Hi ha algun«« parts del aofre»
r>. les façanes per exemple, que al darount Iti ha pantà
s*ca i això"el» confereix un to pujat. 11 text
de MIQUEL LLOÏ» l'únic qu« va eseriur« per a La
VERA, és una descripció de la plaça 1 d« la gent

íff



* hi lia, tot imagin*nt-se els gustos, i«« seves
preferències, les converses, «1« pensaments...
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39

I: ml» contentar i
II: Ribera del Fluvtà.

Ill: veia« un riu un 1 »untanyts »1 fons. Ln

pri««r tana» hi h» dues nol«s l'herto*

i mrbres el» fan vor» ei riu. p*r-

caminen «nilà, per la rib«.

IV:

V;

VI:

»iguafort i pur t« sec«..

pi: 232 x 180 , ps: 225 k 17C.

coure nlqwelat 1 en\*«rnls»*t, l'aspa d« c*nc«li«-

ciò a 1'a.l.d.
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IX:

**** i **%««

«I gravât nostra un predonlni de Its vegetal»

que* diferents intensitats d'entalles de

"tuen a l'àcid) fetes traços curts 1 molt
gestuals» vibració í moviment a les herbes i

les fulles. Contrasta la calma del riu» on gairebé

no hi h« gravat, movímtnt de formes

vegetals qut esaentàvem. Hi ha alguna ccn-
dratges i» raalgrat algun traç de punta seca»

predomina escreix l'aiguafort. El d'OSVALD
CARDONA és un titulat Tarda de confidències <•>-.

els quartets

1-2,3-6,4-5.

1-4-6-7 i 2-3-5-8 1 els tercets

U «úV,u M̂ *~

VBMtov

í1-5" pot apreciar en estrofes inter-

fiitge, el r«oeta ha captat la Mea i l'am-

bient del gn*-'*t de GUSS1MYÉ, i gravat únics

a participació artistes en LA VERA.



40

I: GRANYEi amb coaentarl d* PALáU.
II; T§rd> __ a l a Blat j a.
III: en primer hi h« barques ancorades,

pescador» descalços pltguen les Karxes, un d'ella
porta gorra. enllà» un altre

un cistell a un al cap. Pel

navega 1 al fona, dalt d'un turó, hi ha

un castell» és el castell d* fossa. La del prl-

les Inscripcions de "Tossa de Mar".
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IV; aiguafort.
V: pi: 22? x 17? , ps; 233 x 170.
V I : acer envernissat amb la cancel·lació m I1a.s.e. feta

a»b un »'velo11.

vil: J,
w ^ ¿gff~*—— ••i·W·ta·̂-

IX; aquest gravat no és tan contrastat «1 del prlner

volo» (Dg l_ea_ bèsties), p«rè aviat es reconeix el

seu estil i la seva nanera tan pròpia de gravar o de

dibuixar. línies traçades minuciosament» gran

detallis«« i paciència per la seva regularitat. Hi

ha diferents cremades de mordent però 1'ampiarla de

les línies sempre iguals, i això vegades

1'impedeix de donar les qualitats de les textures

dels materials. JOSEP PALAU, l'il·lustrador d'aquest

gravât, va escriure un text, l'únic per a E-

diclons» tot referint-se a les imatges veia però

afegint-hi un seguit de pensaments filosòfics 1 poè-

tics molt adients. Vegeu-ne un fragment de l'autògraf

que inclou del M.à.M;
ÛLu CA _

s
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41

I ï «»b d« M*

II: ValIcárea«
III: es v*y un d« otorrea antigues» or-

r.rquitectÒnicament i, en prlawr ter««, un

jardí un arbre fulles al mig i un t

«1 redós. El títol és un

barri barceloní de Vallcmrca,

IV: sec«.

V: pi: 225 x 177 » ps: 220 x 170.

VI: coure níquelat i envernissat, ia man 4 -1e cancel'

lacio feta UP "vélo" a l'a.s.d.
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VII:

XX: és una punta seca amb la qual fODO v« guanyar el Pre-

mi Rosa Vera 4«! 1952 1 que és ben característica de
la seva fo nut de dibuixar i d« pintar, ïotes les for-

estan resseguides per una línia llarga i continua
que les aïlla de la resta. HI ha diversos tons deguts
a la diferent intensitat a l'hora de pressionar l'ei-
na sobre el metall. FRANCESC TODO es va conèixer

JAUME PLA poc «bans del Presti Ver* 1952 p«r

parlar d* diversos procedinents del gravat. enda-
vant s'hi presentà aquesta punta seca de tema
lliure i guanyà» tal esmentat abans, el pre-

mi. L'Interès pel gravat va sorgir arran de la seva
amistat amb XAVIER ¥ILATÓ» el qual gravava molt. De
tota raanera, FRANCESC TODO havia gravat poc 1

coneixia la punta seca i l'aiguafort, les tècni-
ques les quals va participar en tk ROSA VERA.

d'això, ha practicat poc aquest art. Ell
mateix va escollir JOSEP M« CASTELLET, degut m la se-

va amistat, per illustrar l'estampa de Val Icárea.

D'aquesta punta seca TODO en té una prova d'artista.
Per la seva banda, JOSEP M* CASTELLET va escriure un
text molt bonic 1 sensible tot personalitzant i do-
nant vida a l'arbre del gravat. Ell, l'arbre, explica
a les persones qu« té prop seu -que talment sem-
bla que se l'escoltin- co» n'era de diferent la seva
vida abans d'ara. Abans, els nens s'enfilaven al seu

1 els vells hi reposaven després de la pujada
del carrer. parelles s'hi besaven al dessota i
es deien paraules amoroses» però ara» Ara «o hi te res
de tot això. Let «UF««» gut «w dt I*«
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no dtixen fu* I«« crtatur«» a'enfilin. Sia vells t» esbufeguen:
vine: aquí a ta t»ora i t«« parati«* fugen et ta claror.

II text, lògicament, e» titula

GRAVAT 42

I: JOSEP OBIOLS ««b comentari de Mn.PEiE RI1CÎ.

II: Àngels.

Ili: tre« àngela amb les «Ics esteses 1 els braços oberts.

Un d'ells, el nés petit, està «ig agenollat al terra

i porta una branca que sembla de llorer a cada »à.

IV: punta seca.

V: pi: 242 x 170 , ps: 238 x 167.

VI: coure nlquelat, l'aspa de cancel·lació a l'a.s.e.

IX: À JOSEf OBIOLS, a LA no se'l recorda per

les seves xilografies sinó per les puntes seques í
així ens ho confirmava l'estampador JAUME COSCOLLA.

JOSEP OBIOLS va participar en dyes ocasions en LA RO-

SA VERA 1 ho va fer dos gravats a la punta seca.

En la que ara comentem, el» perfils ««tan treballats

d'una línia 1 d'una línia trencada, mai feta

d'un sol traç. A les zonet més fosques on la rebava

hl és present força, fa servir le» trames de ta-

lles i contrmtalles però sen̂ e aixecar l'eina del me-

tall, unint les ratlles. Això li dóna un aire vellu-

tat encara intens. L'angelet petit recorda el nen

de les remarques del Gravat 7 del |,ri»er volia.

Mn. PERE RIBOT, a qui li eren noi t adients aquests

temes religioso«, va eseriu~e en aquesta ocaaio un

text en forma de poea« de ;re» estrofe», un quartet i
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del itel Gravat 42 da « cur« d«
Ita. i qua da

dal «l'Art é« Barcalona.



dos quintet«, qui riatn 1-4,2-3 (qiwtcts), 1-2-5,3-4
1 1-4,2-3-5 (quintets). Sot« la seva firma hl h« la

data "1»*53W. Ite,PEW RIIQT va eonêixtr JAWtt PLA «n
una d« le* excursions al Montseny. JAUME PLA era sa-

bedor de les seves activitats literàries per les o-

bres que havia anat publicant aban« 1 després del que

ell en diu "la nostra guerra incivil11. JAUMI PLA sa-
ble també qye l'any 1950 PERE RIBOT havia guanyat «1

preai "óssa ««nor1* a la millor obra lírica en català

(Llengua de foc), 1 el v» escollir per a col·laborar

LA ROSA VERA con a escriptor. De tota «añera, i

per les respostes al qüestionari qu« se li va enviar,

RIBOT només parla del gravat de M« JOSEFA

i no del d»OBIOLS. Potser en ser el prlaer no se'n

recorda. D'això ja fa de trenta anys i una col·la-

boració tan esporàdica és fàcil d'oblidar a'entre les

moltes obres escrites. A «és» ço« que no va tenir
contactes directes el gravador , l'oblit encara

és comprensible.

GRAVAT 43

I: VILA ARRUFAT amb cQBsentari de JOAN ARÚS.

II : Composició.
Ill: en primer term« hi ha dona un mantell al cap

1 un infant als braços. Darrera, en un segon pla i

a l'esquerra, una altra en porta un a coll.

IV: vernis tou.

V: pi: 240 x 190 , ps: 230 y. 190.

VI: coure nlquelat dues «arques de cancel·lació, una

a l'a.s.d. í l'altra a l'a.i.e.

VII:

^—f****"^*-**- f
• ÂAJU* /¥****4*̂ * - 3 * \̂  ^/ ̂/
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IX: el vernís tou té diferents d'àcid al

fons: de cl»ra i de fosc* feta al

deixa veure la temtur» d'un arrugat, Da-
hi ha fets llapis &c^re un pa-

per i ha descobert el vernís de re-
gular. Aquestes línies, tenen Intensi-

de to, s'han fet per a reforçar «1» perfils» els

cabells o «Is plecs de la rob«. VILA

1 JAUME PLA es coneixien J» d'aqyest» col·labo-

ració » través d* les Galeries Syra d« larcelo«* t

perquè h»vi» visitat è^tgun* vegada I* seva classe d«

gravat -de VILA m l'Escola de Ielle» Arts.
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At dimana <jut fié un frenat fwr là 0oHeooiét deixant-^« esco-

llir UiuNMMt «t tema i tècnica a empreu«. Així dones, JAUME

PLA «1 v« triar « «11 l també a JOAN ARÚS perquè l ' li

lustres «1 gravat. Tot i que gravador 1 escriptor «-

ren amics des dels temps de la "Colla de Sabadell", no

varen tenir cap mena de contacte personal en 1« seva

col·laboració mútua. Amb aquestes paraules ens expli-

cava ANTONI VILA ARRUFAT els seus inicis co« a grava-

dor i els seus coneixements tècnica: Cap «Ï« a«§« 19ÍO o

21, vaig eomenç&r a gravar, aprenent la tèenisa p«? mi mateix i

mitjançant llibret * io he tingut, dones, mestre, pere re-

cordo M e» tl malaítrat Ricard Morset que amb geatoe, ja que

tro. mut, m'incità a intert8a®p-»te en et gravat, així somença

La poMeió pel gravat í l'encant del negre i blans... Conec

totes les tèsniqufe, en algunet d'elite hi he fet troballes en-

tempre a podtr treballar d'una directa p«r

tal d'obtenir tm resultat proper a la de la pintura.

Preferentment he fmjímt el verni» moll. a la afec-

sió pel gravat, i a hwer-ne etitat satfdratic a Belles Arti,

He gravat t de la br«u eol'labcmcíé La

Vera. El comentari que en va fer JOAN ARÚS és

un sonet que porta per títol Aixíaques teg dones...

Les estrofes d'aquest poema riuen 1-4,2-3 1 1-3,2-4,

els quartets 1 els tercets 1-2,3-6,4-5. Aquesta fou

l 'única vegada que ambdós artistes van participar en

LA VERA.

GRAVAT 44

I: FREDERIC LLOVERÁS amb comentari de XAVIER REÛÀS.

II: Pia gris a Paris.
III: es veu un carrer a»b quatre o cinc cotxes. A l'es-

querra hi ha 1 «hotel "Notre Da«»*1 a»b uns arbres al

100



davant, à la dreta, s'Intueix «1 riu. to primer terme
111 ha i« MA» IM i «1 diversos edi-
f ic is . Es trae* d'un racó dt 1*111« éê Lluí« de
Paria.

IV;
Y;

V I :

VII :

i sofre.
pi: 159 K 203 , ps: 150 E
coure envernissat, l'aspa de cancel·lació » I 1 » . i
e.

/ «53*



II; podem «preciar «1 blanc del paper» do« tons d« grisos

«n «1 sofre i «1 negre creat per la intensitat d* la

punta seca. XAVIER es va inspirar plenament

en «1 gravat de LLOVERÁS i, aHudint-hi d'una manera

•oït directa, J« comença dient:

Fem diffoil d'mribaf m «»àpíwar -«irat át« di"
versat punt» é» vièta, âtlê que puguin oomttm^leu* i-
qttett gftutat- a què it la. fo~7*
S*«í tu yftmf eapetet«r€êtiû& d* Paru f f . . . J Sigiti
pel ¡Ute si§mit no té pot t'tmooie
d'aqueet p«eé et t 'illa d* Ltuîs m el qite
hi vmtf tmtt qitt kí tiyuin, *!« llibr** velie i ele

d* ostina, ele dt i e It
jìibi lat« . . .

aquest text, XAVIER RIGAS va encetar 1 cloure a
la vegada la seva col·laboració a LA ¥ERA,

GRAVAT 45

I: JAIME PLA «ib cementar! d«AGUSTÍ ESCLASANS.
Il : Cases a la platja.
I I I : hi ha unes cases roba estesa al davant. En primer

tersi« tres barques damunt la sorra 1 dyes nanses. Les
cases pertanyen al poble d 'Al tafu l la .

IV: burí i sofre ( 5).
¥: p i : 200 x 223 » ps: 2QQ x 215.
VI: coure nlquelat l'aspa de cancel·lació a l 'a.I.e.

V I I :

IX: és un burí ben característic d« JAUW! PLA i qu« el

delata plenament. De línies paral·lel««, regularment

traçades, Juga le* trames i la prevale d«

l'eina sobre «1 natali per aeon»«gtür lea zones «é»

foaques.
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El text que lHustr% gr»v»t es un

porta p«r títol Altafulla, ea tract* d*un
rima 1-4,2-3 «1» cuarteta i 1-2,3-6,4-5 «Is terceta.

v* participar «n LA
en aquest» ocasió.

* Fragant d« 1 «Autògraf d*l eo««ntari » c«r« QIM
pmrt d« d«! B,à.ü.
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1; VAM DIN Mb corni-mari d* PLA.
II: Parksstraat.
Ill: «n primer terme veiem ur. parc «ib arbres com-

pletftMnt nu« 1 tot 6*torbe*, al fons» «dl f le i«
elegants i senyorials.

IV: punt» »«c«.
¥: pi ï 233 x 186 » ps: 223 A 175.

VI: coure nlqu«lat, l*»«pa d* canc*li»ci6 m. I1*,i.«,

VII:

1Í4



IX; al gravat d« s t acá «1 primer terme d« 1« art) re s, d« fac-

tura negra i profunda, i ta darrera, amb més suavitat
1 grisor, lli ha 1** cases. El tractament é« molt si-
milar « 1-3 altr«» dues puntes seques amb les qual*
BRANDELER v« col·laborar a LA ROSA VERA 1 que són to-
tes paisatges. Potser 1« diferència rauria en què a-
questa d'ara té aia superficie gravada. Alternen di-
ferents grafismes i no s'hi troben gaires trames; si
n'hi ha, són fetes de manera Irregular. AGNÈS VAN DEN
BRANDELEB va enviar una reproducció del dibuix d'a-
quest gravat a JAuHE PLA, 1 ell la va convidar m fer-
ne un« punta sec» per a Incloure-la a la Col·lecció.
Tanpoc en aquesta ocasió l'artista va tenir contac-
tes l'escriptor, però JOSEP PLA va saber-ne fer

una Interpretació «oït encertada i acurada. D'aquest
gravat l'autora en posseeix l'exenplar n«46.

JOSEP PLA, la descripció del gravat que té al da-
vant, ens Introdueix en l'arquitectura úe La Hala,

de La Hala «onunenta1, residencial 1 antiga,tot fent

èmfasi en les característiques «és físiques, són
ara el color, el tacte, les olors, els sorolls, les

sensacions visuals...

fi F«pF««*«ta i« T99Ô f a i s ) del ¿betta/
Parkeetraat -M« pati fodtjat dt «i»«* dt repòe
per vtllte i piade««"* amjfOPtt p$tiraa»e- im
"bégvinagt* protéttont pomt o, l'ombra d'm

edifici eoleeiàitie, fi peísaí^, ima
mí«! p«r I *iu*&a»tí«»i* eireundartt, ve cfo-
*wt, awè tot« ti« »«M« astati« per la mmnsio-
«a caligrafía (tie) dt l'arti«!«, fed êsrr*m
d» la pura objfatitríta* A la p««fa d'mer»
m «I ftw«t M In un feamiffmif (eie) p
veral. Encara ele arbre8 eon nue i encara
bla, »mtir-e'ki l'olor de t«« fitste*
«I gotti* f«íol de ÍA pt«Jt» monòton»

terra awcuviaa.
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GHâWif 4V

Z: CLAMA usto comentari d•ALBEIT
II: Maternitat.

Ill: tal com Indica «1 títol, e» tracta d'una Mir« que dó-

na el pit al «»u fill nentre s«»l «Ira satisfeta.

IV: punt« seca,

V; pi: 252 x 200 , ps: 246 m 190.

VI: cour« nlquelat, l'-aspa de cancel·lació m I1».s,e.

VII:

•t A



IX: la punta seca i* wilt fresca 1 decidida, alternant
traços «oït llarga amb d'altres à* més curt«. El per-
fil Ûm les figures ««ta resseguit, però ne pas amb
una sola línia sinó amb vàri«« de trencades, això H
dóna una vibració 1 vaporo«!tat ben peculiars. Per
fer els tons més foscos, t retella creuant les enta*
lles però, tot hi haver-n'hl moltes, ço« que estan
separades, la factura queda transparent i suau. La
numeració de l'estampa es veu feta amb un altre lla-

pis que la firma. JOSEP CLARA va fer aquesta
punta seca per a La VERA i 1* va
il·lustrar amb un poe«a d« cinc rodolins. tl

qual cloïa 1* seva participació en aquestes Edicions.
ALBERT no coneixia JAUME PLA d« collabo»
rmr-hi, fou a trave« del seu pare, de MARIÀ MAWffT,

va sorgir el contacts, però afinta calma
i profunditat no l'ha conegut fins f» tres o qua-

tre anys. Taube a través del seu pare tingué lloc la
proposta de participar co« a escriptor i ni tan sols
ell v« escollir JOSEP CLA1Â per a conentmr-li ei

gravat. Tanmateix havia vlat l'estanp», tot 1 no te-
nir contactes el "nestre**.

GRAVAT 48

I: ENRIC C.RICART anb comentari d'EUGENI D'ORS.

II: Aquari.
III: una noia descalça i aab un mantell al cap aboca 1'ai-

gua d'una gerra. Als seu« peu« té un càntir. Ella re-
presenta el signe d'Aquari i, al seu costat, a l'es-
querra hi ha doa peixos capiculáis, símbol de Pisci«.
A la dreta, mostrant no«é» la part po«t«rior,«s per-
fila una bèstia que, «eguint l'ordre de le« constela-
cions, correspondria al sign* d« Capricorni.



*-***,.

fo »on »t* perills d« l 'aviació rí gttt m' ; é» el volar.

Es el volaf, com a I 'orar* âe lee
t, , «w la «fitttat,

Per la ra«5, *?*i #! joc, m'iifitm f t .,
«'írrita tgualJiMnt «l

un día, a Joan Äwofali uc?Zt«n /«p- lo Mpiftat» Va portar-*«
I** al t va dt?" "Ut,

fi i^«l -la F«, Sderat«*-, A «€,
Mo m'ka dfiasat mai gtmn^eo' a lu rifa, mi eolanmt

la jMPtíeí^tffíJ o un Mtll*f.

£«s deegràci*» Ima -o «oli

2 ü



sic)
tlk »igné» ail Zodiac ton infinitament més populara

/ut «t Zodíac? P*r at»), pn*fmt

Jfe aoMpto *t* eal«nciort«, «inJ a benefici d'inventari.

tl 'neu estat normal és el de la

IV; burí l '«velo11.
V: pi: 230 x IfO » p«: 225 m 185.

VI . coure envernissat, anb l'aspa de cancel·lació » l'a. s

**.**
v; t: /-«¿üli—••—~ "Eug.d'Ors"

IX: contrasten les figures del fons» de factura suau 1

uniforme, la de la dona que, si bé també està

perfilada entalles llargues i segures, de bon do-

mini de l 'eina, »ostra treball Intern d* línies

paral·leles que configuren els voli·is »odelmnt la for-

ma i creant alguna que altra trama pels foscos.

El text d»EUGENI D'ORS porta per títol Nou pàgines

de gnòmica. Basant-se en el títol del gravat i en la

seva reprasentaci6,dóna Judicis o nou pensaments

en els qyals demostra 1 fa palès no creure ni en el

Zodiac ni en l 'a tzar .

FELICITACIÓ DE NADAL

I: ÀNGEL amb come.itarl d'EUGENI D'ORS,

II: F ij|ura.
I I I : se«blant »Is croquis de le» escultures d'HENRI MOORE,

veié« una figura l'aurèola de santedat represen-

tant el Nadal.

IV: punta seca 1 burí ( 6 ) .
V: ps: 220 x 175.
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VII: 'Eug.d'or»»

VIII:"Figur«» gr«v«t * la punt« »«c* d*Ange 1 Ferrant co-

NM>nt«t per uligini d'Or»**» al peu del gr«v«t Ile-
t r« d'iapreata. »'i/iO11, 11.. «.i.e.

IX: «quest és un duia poca gr«vata de c»lr* flgurm-

tiu «s pot trobar en tota LA ROSA VERA. Hi h» dy-
es diferenciades de tr«ct«aent.

per línies rectes i ben tr»ç»<le8 «1 Cben se-
gur és d'on 1» referència pel
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text) 1 un» altra que dóna lloc m Im figura, «é* trè-
mula 1 sinuosa, forta «n «1« perfils 1 amb trames a
l'Interior per a crear els volums. El text «s titu-
la Elángulo i porta un subtítol o verset on ht diu
"Un ángulo me basta entre mis lares....

(Epistola a Fabio)"
És un poema de versos lliures que parìa de la dife-
rència entre "ángulo*1 i "rincón11. El racó seria nassa
gran, hi cabria la pols, els mobles, les parets, les
teranyines... en canvi, l'angle és limitació. Amb
l'arrel de la paraula "ángulo** (ang-) hi cap la "An-
gustia" i "Àngel":

fia Angititia t* "Hard vivir.
ít Ángel te kspd inmortal.
ïa baita.
Tener, a la o®*, là
y la tí
¿ítoa qué pMifpof mit?...
*Jn en tu» lap**.

PLA volia que a la COL·LECCIÓ DE GRAVATS
PORANIS hi sortis un gravat d'ÀNGEL FERRANT comentat
per EUGENI D'ORS» i »ixi li ho va fer saber a aquest
darrer. Però EUGENI D'ORS va enviar un text en caste-
llà i aleshores JAUNE PLA va decidir, per principis,

no podia incloure'l dintre d'una col·lecció cata-
lana de soca i arrel, fots dos van barallar-se molt
arran d'aquest fet, però JAtJH! PLA no va claudicar i
es n«gà « publicar-lo. Més endavant, EUGENI D'OIS ho
va comprendre i va accedir a il·lustrar literàriament
el gravat d ' E . C . R I C A R T (Gravat 48) «n català, tal com
h«» vist. Per no perdre 1 de»e«ti«ar aquella col·labo-
ració prisera, JAUNE PLA decidí convertlr-la en Nada-
la 1 com que les nadales es regalaven 1 quedaven fora
de la pròpia col·lecció, no tenia tanta importància
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•ï ftt que «l text tos «n castellà. Així, '«1 desembre

d'aquell any obsequià els subscriptors amb aquesta

felicitació de Nadal. "

DEL DE Dl La

I:

III:

IV:

V:

VI:

VII:

IX:

PLA.

una noia nua estirada 1 recolzada del colse

dret.

burí en sèpia,

ps: 248 x 173.

pp edició auto fll.L.C.

, a.s.d., • la planxa,

la rest* de 1» de la planxa, «1

gravat, hi h« el text i escrit pel mateix JâU-

ME PLA que, el títol ELS DE LA

«1 de la DE

ELS G R A V A D O R S DE LA ROSA VERA



i al mateix tcmpa. a tall d'espècimen,
augura «1 començament d'una sèri« de col·lecciona de
temes monogràfics amb dotze gravat* i dotze comenta-
ris cadascuna.

PROVES ADDICIONALS

VOL« II. tm 2

AB* aquest to« s'»cab» el VOLIA II de 1» COL·LECCIÓ DE GRA-
VATS que, sabé«, conté un» sèrie de pro-
ves addicionals que li confereixen «1 caràcter d*exe«plar
preferent.

Aquest conté les dotze proves de 1*8 planxes inutilit-
zades que li pertoca segons la Justificació del tiratge d«
1'EXEMPLAR ÚNIC» però no«és té onze autògrafs dels cooen-
taris i un dels gravats, el nüm.47 d« JOSEP CALRÀ, no té
cap dibuix «entre que el d»ALFRED OP1SSO en té dos.
Quant a les prové» d'estat h*« intentat d»ordenar-les,ço«
veniu fent en els altres casos, segon» el seu procés evo-
lutiu en «1 treball, prescindint de la nu»eraeio qu« por-
ten j» que de vegades és errènia o a voltes no hi consta i
cal donar-li'n una. Record*« també que hi ha algunts pro-
ves qu« foren lliurades «n altres eneaplars i ai*o pot
ser un altre motiu per alterar la seva nu«erael6.

Totes aquestes provea addicionals mostren el segell del
Museu estampat al dors i seien estar tirades sobre el pa-
per de l'edició; en ca« contrari» Ja es farà constar en
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i p*r mi 37.



«l sau moment.

Ara doncs, anem a veure cadascuna d'aquestes proves on no-

més destaquem, com sempre, «Is trets caràctert«ties 1 re-

1 levants que tl« diferencien d« l'estat definitiu Ja ana-

litzat.

3?.

2 dibuixos
? proves d'estat
1 prova de la planxa Inutilitzada

autògraf del comentari

1

III: dibuix invertit del gravat.
IV; llapis i aquarel·la.
¥: pp: 321 x
VI: pp de dibuix (7).
VII: 37.ll..«.i.d.
IX: al dors hi h« en llapis d'un altre dibuix.

2

III: dibuix invertit del gravat» esqy«»«titzat el
priaer.

IV: llapis.
¥: pp: 322 x 221.
VI: pp áe croquis s/pp edició.

P.E. 1

ÍV: aiguafort.
V: ps: 249 x li?.
VII: 37{sense rúbrica),11.»*.i.d.
VIII:"1er estat",11..a.I.e.
IX: a.b.» r.e., fil.L.G.

P.E.2

IV: aiguafort.
VII: 37{»ense rúbrica).!!..a.l.d.
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qu« hi h« ml tel 1'



VHX:M2on ••tat", 11., «.i.«.
IX: s. F.", r.*., f i l . I, .G.

P.I..3
IV: aiguafort.
VII: 3?, 11. »a. Í. d.

IX: bisellada, fil. L, G. 1» diferencia de 1» prova interi-
or per no tenir remarques l nav*r~hi entalles
d'aiguafort arreu.

P. E. 4

IV: aiguafort i sofre.
VII: 37,11.,».!. d.
VII I: "Carnaval ",1l. .».i.e.

P. £.5

IV: aiguafort i sofre.
VII: 3?, 11-, a. i. d.

IX: hi ha nova creuada de sofre perd l'aiguafort és
el mateix.

P. E. 6

IV: aiguafort i sofre.
VII: 37,11. , a. 1. d.
yill:Ml/i"»ll.,a.i.e.
IX: f iî. L. G. treball d« sofre en «1 noi del centre

i d'aiguafort a les flors 1 al vestit d« la noia,

P. E. 7

ÎY: aiguafort i sofre.
VII: 37Cs«ns€ rúbrica), 11 ., a. i. d.

IX: aquesta prova és l'anterior, però té
en el sofre del noi 1« màsca-

ra.

P. PL. INUTILITZADA

IV: aiguafort i sofre.
IX: f i l .L.G. t de cancel·lació a l'a. i. d.
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Escrit » tint« t per a 1 'a, i. d.»
•»StYII.Sa11» a l'a. i, d. La quartilla en-

ganxada s/pp edició.

fl̂  ****/

7̂ *~ -¿¿e—-/:
vu. r*.
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GRAVAT 38.

DIBUIX

1 dibuix
5 proves d 'estât
t prova d« la planxa inutilitzada

autògraf «lei comentari

III: dibuix Invertit del gr»v«t
IV: llapis.
V: pp: 229 x 319.
VI: pp d« croquis (vegi* s not» 7).
VII: 38. 11, a. i. d.

P.E.!

IV: punta seca.
V: ps; 196 x 248.
VII: 38, 11-, a. i. d.
VIII: "1er estat 1/1", 1 1 . ,a. 1 .e.
IX: a.b., r. i. El rètol de la pastisseria diu "PATIS3RIE"

al dibuix, però m la scgUent prova Ja es corregi-
rà.

P. E. 2

IV: punta seca i sofre.
VII: 38,11. , a. i. d.
VIII:"2on estat 1/2", 11 ., a. I.e.
IX: s. b., r.l. Al rètol Ja hi diu PATISSERIE"

P.E. 3

IV: punta s«ca 1 sofre.
VII: 38,11 . »a. i. d.
VIII: "3er estat 1/1'Ml . .a.i.e.
IX: s. b., r. i. Encara que en pocs punts, hi ha quelcom de

punta que a la P. E. 2.

P. E. 4

IV: punta seca 1 sofre.
VII: 38,11. fa. i. d.
VIII: M4rt estat 1/2", 11 . .a.i.e.
IX: s. b., r.l

façanes .
fll.L.G. Nou treball de punt» seca a Its
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Prows del Gravat 38 de A1AT P.E.l.



P. I. S

ZV: punta seca 1 sofre amb anotacions en llapis.
VII: 3S,ll.,a.i.d.
IX; s.b», r.i. Amb llapis hl ha marcades les Unies per

on es tallarà la planxa 1 algunes anotacions on s'In-
dica que aquella zona ha d'anar nés neta. Quant a
treball d'entailes» ja és co« la definitiva.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca 1 sofre.
II: bisellada, aspa de cancel·lació a.s.e.

AUTÒGRAF COMENTARI

Escrit a tint«, signat per MIQUEL LLOR i datat "VII-1952"
a l'a.i.d. El full està enganxat s/pp edició, a la coberta
anterior d'un plec fil.L.G. A l'a.s.e. de la quartilla
hi ha el no» "MIQUEL LLOR" imprès tipògraficament.(Vegi's
fragment al punt IX del Gravat 38).

GRAVAT 39.

1 dibuix
4 proves d'estat
1 prova en estat definitiu
1 prova d« la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

DIBUIX

III: dibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.
¥: pp: 340 x 246.
VI: pp edició.
VII: 39, 11., a. i. d.

P.E.l

IV: aiguafort.
VII: 39, 11., a. 1. d.

IX: s. b. És tot Just una prova indicativa de ço« serà «1
treball definitiu. Encara no hi ha gens d« punta seca.
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DIBUIX 4« PEL per «1 Gr»v»t 39.



Prov« d*l Gr«¥«t 29 d* nu»*r«ita P,I.2.



P. i. 2
IV: aiguafort i punta ««e«.
VII: 3t»li. »*.!.«.

IX: s.o. Aquesta estampa is gairebé ce» la definitiva,
llevat d» 1« cara d* la noia ajeguda que ara està um
front, 1 «é« »«davant e» brunyirà p«r s*r convertid*
en un perfil d« tres quarts.

P. E. 3
IV: aiguafort i punta seca.
VII: 39,11., a. i. d.

IX: s. b. És una prova con l 'anterior. Seria uria va-
riant que no pas u~ nou estat.

P. E. 4

IV: aiguafort 1 punta seca.
VII: 39,11. , a. i. ú.
IX: s. b. L'estat d'aquesta prova és com el dels dos ante-

riors» només que la cara de 1» noia es«entadm apareix
brunyida, sense trets» i a la següent estampa ja es-
tarà en posició de tres quarts m la definitiva.

P. EN ESTAT DEFINITIU

IV: aiguafort i punta seca.
VII: 39,11., a. i. d.
VIII:"1/1N, 11. .«.!.••
IX: s. b. Juntament la cara s'han fet algunes entalles

nés aiguafort, al fullam dels arbres, configu-
rant-s« d'aquesta »añera co« la definitiva.

P.PL.IMITILIT2APA

IV: aiguafort i punta seca.
IX: bisellada, aspa de cancel·lació a. i. e.

AUTÒGRAF COMENTARI

Escrit a tint« i enganxat s/pp edició. Porta per títol
Tarda de confidències i està signat p«r ÖSVALD CARDONA a
l'a.l.d., datat "Juliol, 1952", a l'a. i. e. A l'a. s. e. d»l
foli hi ha el no« i»près "Osvald Cardona i Roig**. (Vegi1»
un fragment al punt IX del Gravat 39).
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DISUIX d« p«r «i Gravat A).



GRAVAT 40.

1 dibuix
4 pròve» 4'«atat
1 prova de 1* planxa inutilitzada
autògraf del comentari

DIBUII

lli: dibuix del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 335 x 23?.
VI: pp edició.
VII: 40,11.»a.1 d.
VIII: "Tarda a la plat Ja'», 11. ,a. i.e.
IX: el dibuix és 4el tot detallat de co« ha d'esser l'ai-

guafort .

P.E.l

IV: aiguafort en sèpia.
V: ps: 2S6 x 175.
VII : 40,11.,a.i-d.
VII I : " l /2" . l l . . a . i . e .
IX: s.b., r . i . , f l l . L . G . ttàslceunent hi ha marcats

els perf i ls un» crenada de »ordent.

P.E.2

IV: aiguafort en bistre.
VII: 40,11.,a.i.d.
VIII:Mler estat" (lletra d« JAUME PLA).11.,a.I.e.
IX: s.o., ".i.No és cert que aquest sigui el primer

estat dunes està «oït »és treballat i aés enta-
lles qye el numerat "1/2** i qye nosaltres hem col·lo-
cat abans, seguint el procés de crewades en l'àcid.

P.E.3

IV: aiguafort en bistre.
VII: 40,11.,m.i.d.
VIIí:"2on estat" (lletra de JAUNE PLâ),11..a.i.e.
IX: a.b., r.i. Noves entalles al gravat i a les remarque».

P. E. 4

IV: aiguafort en bistre.
VII: 40,11.,a.i.d.
IX: s . r.i., fil.L.C. Malgrat no port« l'estat indicat«

que éa el darrer per l'increment de re«*rque»
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Prova dal Gravat 40 de numerada P.1.4.



t pel treball de noves entalles en algunes zones del
gravat (a l'aigua, m la muntanya...). La prova Ja és
com la definitiva però amb les remarques sense tallar
1 per això la numerem P. f. 4. Fil. 1 .G.

IV; aiguafort,
IX: bisel lada, marca d« cancel·lació « l'a. s. d.

AUTÒGRAF

Escrit a tint» 1 signat p«r JOSEP PALAU « l'a.l.d. Son dos
fulls d« carta enganxats a la contracoberta posterior d'un
plec amb fll.L.G. (Vegi's un fragment al punt II del Gra-
vat 40).

GRAVAT 41.

1 dibuix
5 proves d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada
autògraf del cotientari

DIBUIX

III: esbós invertit del gravat mato algunes variacions, so-
bretot en priaer tenu« on no hi ha cap persona i al
seu lloc hi ha un carro.

IV: tinta xinesa.
V: pp: 252 x 176.
VI: pp de dibuix s/pp edició fil.L.G.
VII: 41 /"52"» tinta, a.i.d.

P.E_

punt« s*cm i tocs de tinta xinesa.
p«: 248 x 196 , pp: 268 x 210.
pp de gravat s/pp edició.
4Ì.11,,a.i.d., dins la pisada d« la planxa.

din» la pl«a4a, *'i«r estât1* (lletra
d« JAUME PLA),11.,a.1.«.

IX: s.b.« r.e. L'estampa està tallada prop dels bisells.
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P. 1.2

IX:

punta seca «n bistre.
pp: 222 x 169.
pp de gravat s/pp sàlcio*
"2on ««tat1* (lletra de JAUME PLA), 11. ,a. i .e. s/pp e-
dlcîô.
estampa tallada per la mida nue tindran els biselIs
d« la definitiva. Les remarques encara sen a la plan-
xa perquè després apareixeran d« nou«

P.E.3

IV: punta seca,
V: pp: 216 x 169.
VI: pp de gravat s/pp edició fll.L.G.
VIII:M3er estat" (lletra d« JAUME PLA).H. .a.l.e. s/pp e-

dició
IX: tallada ço« l'anterior. Noves entalles en algu-

nes façanes.

P.1.4

IV: punta seca »n sèpia i tocs de llapis.
VII: 41,11.,a.1.d.
VIII:M4/rt estat" (lletra de JAIME PLA),11.,a.I.e.
IX: s.b., r.e. i r.i. A la P.E.l, 1 les «ides ho testimo-

nien, hi havia un espai sense gravar adient per les
renarques. En aquest prova apareixen aquestes remar-
ques i per això sabe« que a le» dy«s provea anteriors
es van tallar del paper, però encara roaanien a la
planxa ja que així ho confirma aquest nou estat 1 el
segtient que, adenés» mostren treball de punta se-
ca.

P.E.5

IV: punta seca en bistre 1 tocs de llapis.

VII: ,11.,a.i.d.

Vili:"5è estat" (lletra de JAIME PLA),11.»a.1,e. »
"Val Icárea"., lì.,a. 1.d.

IX: a.b., r.e. 1 r.l. Els tocs de llapis Indiquen «1 tre-
ball que donarà lloc a la prova definitiv*. Es dife-
rencia del quart estat en qui hl lia més punta sec« en
zones coa ara el turonet de la dreta» la tàpia del
pati o alguna façana.
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Prova tel Gravât 41 de numerada P.1.4.



P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
IK: bisellad«, morca d« cancel·lació a.«.e.

AUTÒGRAF COMENTARI

Dot full* «serit« m. tinta i enganxats s/pp édicté la
f il,L.C. Il segon foli «età signât per JOSEP MÍ CASflLUT
i datat l*i5-III-82»t a l*«.i.d. al «arg« esquerr« de la
primera plana hi ha una caseta i un arbre dibuixats.

CRAVAT 42. JOSEP OBIOLS

1 dibuix
4 proves d'estat
l prova de la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 320 x 213.
VI: pp de croquis s/pp edicte fil.L.G.
IX: el full està quadriculat i nuaerat per ell mateix.

P.E.l

IV: punt« seca en sèpia.
V: ps»; 250 x 196.
VII: 42,IL,a.i.d.
VIII:"ler estat" (lletra de PLA) »U. .«.i-e.
IX: s.BT Fil.L.G.

P.£.2

IV: punta seca en bistre i toca d« llapis.
VII: 42,IL,».i.d.
VIII:H2on estat" (lletra de JAUME PLA), 11.»a.i.e.
IX: s.&T Les figures ja estan »oït treballades Cal pri»«r

quasi none« hi havia el perfil gravat) 1 el llapis
•arca «1 nou treball d'entall«« a la propera prova.
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Prova tel Gravat 42 d« numerada P.I.i.



Prova dei Gravat 42 d« numerada f.1.4.



p.i.a
IV: punta seca «n bistr«,
VII: 4ttll.»*.t.*»
VIII:N3tr ••tftt" flletr» um PLA)»U. »a,i,e.
Ili »,KT» r.l.

P.I.4

IV:
VII:
IX:

punt« seca en bistre.
42,11.»«.i.d.
a.b., r.d. i r.l. Aqy<t»t prova no port« 1'estat indi-
cat però sabem que és el darrer ciels que hl ha a
1'exemplar per 1«« noves entalles de punta sec« en
algunes zones del gravat -qye ja »era cl defini-
tiu- 1 »obretat per lea remarques de la dreta -un àn-
gel i un nen- que no eren al tercer estat.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punt* seca en bistre.
IX: bisellada, aspa de cancelitciô a.s.d.

Escrit a tinta i signat per a 1'a.i.d. Al peu
hl diu "Al peu d'un gravat île l'Obiols / lt+52". El full
està enganxat s/pp edició, (Vegi»s la fotocòpia al punt
IX del Gravat 42).

GRAVAT 43. VILA

l dibuix
4 proves d*estat
1 prova en estat definitiu
1 prova de ia planxa Inutilizada
autògraf del comentari

DIBUIX
III: dibuix invertit del gr«v&t.
IV: pastel 1 llapi».
V: pp: 246 x lü.
VI: vegetal s/pp edició.
VII: 43,11..a.i.d.

32è



VIU p«r *1 43.



:*'
•t

«« •

"1"
%»Í

Prova del Gravat 43 VILA nu*«rad* P.E.l.



p. 1.1
IV: vernís tou.
V; pp: 285 x 218.
VI: pp de gravat s/pp edició.
VII; 43» 11.,«. i, É.» dins la pisada de la planxa.
VIII: "1/4 - i*r «»tat«1 IllÄtra d« JAUH1 PLA), 11.. a.!.«..

dins la pisada de la planxa.
IX: r.l. No la Rida de la pisada perqué l'estampa

està tirada a planxa perduda i tallada per enganxar-
la sobre un full d« l'edició. A la següent prova ens
adonaré« que aquest priser estat està tallat gairebé
ran d« bisel Is.

vernís tou.
ps: 297 x 21S » pp: 312 x 230.
pp de gravat s/pp edició.
43,11. ,a.í .d.
"1/2 -2on estat" (lletra de JAUME PLA), 11., ».i.e.
s. b.» r. i. Tallat prop dels blsells. Nou treball «3è
vernís toy creant una zona de fons general.

P.E. 3

IV: vernís tou.
V: pp: 312 x 240.
VI: pp de gravat s/pp edició fll.L.G.
VIII:"2/2 -3er estat»« (lletra de JAUNI PLA). lì. .¿.i.e.
IX: s. b., r. i. L'estaap« està tallad* prop dels blsells.

p r 4r» ******

IV: vernís tou i tocs de punta seca» en bistre,
VII: 43,11. , a. i. ú.
IX: s. b.» noves r. i. La punta seca es troba * les resjar-

ques, però el treball del gravat j« és el defini-
tiu.

P. EN ESTAT DEFIMITIU

IV: vernís tou en sanguina.
VII: 43.11..a.l.d.
IX: bisellada.

P. PL. INUTILITZADA

IV: vernis tou.
IX: senyals d« cancel·lació a l*a. s.«, i a l'a. i. d.
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<tol ifel Gravat 43
• d« JOAN



AUTÒGRAF

Escrit a tint« I signat m I1a.i.d. per JOAN 1 datat
»»febrer / ItSS«1 * l*«.Í,e. 1« titula Així aquestes dones..
1 «»ta •nf·nMLt */pp •alcié •** ftï.L.CS»

GRAVAT 44.

i dibuix
5 proves d*estat
1 prova 4« la planxa Inutilitzada
autògraf elei comentari

PIBUIK
III: dibuix del gravat.
IV: tinta xinès*.
V: pp: 23« n 318.
VI: full de bloc d« dibuix s/pp edició amb fil.L.G.
VII: 44 / "52", tinta, a.I.e.
VIII:"SOLAIRE / VIVIA« PARIS", tint», a.i.e.
IX: suposen» el del co«entari de Mn.PERE RIBOT

per al Gravat 42 d« qye deuria
fer el diöuix a finals del 1S52 però el gravat el
1953» i per això hi ha aquest« petita diferència en-
tr« el dibuix i les proves d*e»tat que,con
t«n del 1953.

punta seca en sèpia,
ps: 175 x 24?.
44 / "53" , 11.,a.1.4.
"1er estat".11..a.i.e.(8)
a.b., r.e., fil.L.G.

P.E
punta seca i aiguada.
44 / "53", 11.»a.i.d.
s.b., noves r.e., fil.L.G. L'aiguada és per indicar
on an." rà el sofre a la prova següent.

P.E.3

IV: punta seca i sofre» en bistre.
VII: 44 / "53-, 11.»a.i.d.
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VIIX:"2on
IX: S.Í7, r.e.

P.E.4

punta S«CA 1 sofp«, «n bistre.
44 / "53", 11.» ».1.d.
"%r estatw,ll.,».i.e.
s.b., r.e. Increswnt d'entalles de punta seca en pri-
mer terme.

P.E.5

IV: punta seca 1 sofre, en bistre.
VII: 44 / "53", 11.,a.i.d.
VIII:"4rt estat",11.,a.I.e.
IX: s.b., r.e. fret d'algun tanteìg a les remarques, a-

questa prova és Igual que l'anterior.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca 1 sofre.
IX: bísellada, fil.L.G., at,pa de cane eliaci-'- a.i.d.

Escrit a tinta i signat a l'a.i.d. per XAVIER REGÀS. Està
col·locat dins un plec de paper porta la filigrana "LA
PAPELERA / BILBAO" I un elefant dintre d'un escut
(9).

45. PLA

1 dibuix
? proves d'estat
1 prova de ia planxa inutilitzada

autògraf del comentari
DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat, però esquematitzat,
IV: llapis.
V: pp: 23S x 2S2.
VI: pp de dibul» 8/pp edició.
VII: 45 / M53H,11., a.i.e.
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P.I.I
IV: burl .
Y; p«; 1Í5 E 250.

IX; a. 17» r .c. Col·loquem aquesta prova con a P . E . l , per-
què el qye hauria d'anar nunerat "1er" no consta «n
aqyest exemplar del M, à, M.

P. E. 2

IV: burí.
VII: 45, 11., m. 1. d.
VIII:"3er a", 11., a. I.e.

IX: sTFTT" r. e. Ja hi ha la línia divisòria entre les re-
marques 1 el gravat»! un augment d 'entail es.

P. E. 3

IV: burí.
VII: 45, 11., a. i. d.
VIII^Mrt", 11., a. i. e.
IX: a.b., r. e., fll.L.G. Noves remarques i noves entalles

de burí .

P. E. 4

IV: burí.
VII: 45,11. , a. 1. d.

IX: s. b . , noves r. e., f l l .L .G .

P. E. 5

IV: burí .
V I I : 45, 1 1 . , a. i . d.

IX: s. b., noves r. e. 1 entalles al gravat.

P. E. 6
IV: burí 1 sofre.
V: pp: 219 x 254.
VI: pp d« gravat f 11. G. s/pp edició.
VII: 45, 11., a. i. d.
VIII: "7è estat", 11., a. I.e.
IX: a.b., r. e. La prova està tallada prop «lei» Disella
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Prova del Gravat 45 à« JAUME PLA P.1.0
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