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i sofre.
V; pp: 243 x 25S.
VI: pp éê gravat s/pp edició.
VII: 45,11.,*.!.ú»
Vili : "estat definitiu11 » 11,,a.i.e.
IX: s.b. Lea remarques han estat tapades una planM-

lla, perquè encara hi ha l'espai de la planxa sense
guillotinar« L"estampa està tallada prop dels bisel Is
1 encolada sobre "in full de l'edició.

P.PL.INUTILITZADA

IV: burí 1 sofre.
IX: bisellada, aspa de cancel·lació a.i.d.

AUTÒGRAF COMPITAR I

Escrit a tinta i signat a l'a.i.d. per AGUSTÍ ESCLASANS.
Porta per títol Altafulla 1 està datat "1953" a l'a.I.e.
El foli ve encolat s/pp edlcié. (Vegi's fragment al punt
IX del Gravat 45).

GRAVAT 46. VAN DEN

1 dibuix
4 proves d'estat
1 prova de 1» planxa inutilitzada

autògraf del coiaentari
DIBUIX
III: dibuix invertit del gravat.
IV: tinta xinesa.
V: pp: 315 x 241.
VI: pp de dibuix s/pp edició.

VII: ' *̂ ** » tinta, a. I.e.l

VIII:"22 de Julio 53 / La Haya", tinta» a. I.e.
IX: al dors del paper de i 'edició hi diu , en llapis,

"Col·lecció / n« 46".
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Prova tel Gravat M Val DEN numerada P.I.4.



P.E.I

IV: punta sec*.
V; pa: 264 x 210.
VI; pp més prim que «1 de 1*edició.
VII: 46 (»«na» rubric») / N19S2N,ll.,«.i.d.
VIII:wler estat",11.»«.i.*. (IO)
IX: s.b., r.«.

P.1.2

punta seca.
co» la d«l DIBUIX, sub la data "1952" al costat,11.,
a.i.d.

Vili:"202 estat",11.,a.I.e.
IX: a.b., r.s. Entre aquesta prova i 1"anterior no hi ha

diferència en I'estat de treball, noués en la càrrega
de tinta. De fet doncs, correspondria a un mateix es-
tat. El paper és con el de la P.E.I.

P.E.3
IV: punta seca.
V: pp: 269 x 216.
VI: pp de gravat s/pp edició.
VII: con la del DIBUIX, 11.,a.i.d. sobre el full de 1«edi-

ció.
VIII:"3er estat",11.,a.i.e., sobre el full de 1'edicto.
IX: s.b., r.s. L'estanpa presenta «és treball de punta

seca arreu i està tallada prop dels biseIls.

F.E.4
IV: punta seca.
VII: 46,11.,a.i.d.
IX: s-b., r.e. i r.s. No porta l'estat indicat però

que és posterior a les altres proves per les remar-
ques de 1'esquerra, que abans no hi eren, 1 per les
noves entalles del gravat. Fil.L.G.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
IX: bisel larla, aspa de cancel·lació a.i.d.

AUTÒGRAF COMENTARI

Escrit « tinta i signat a l'a.i.d. per PLA. La quar-
tilla està enganxada s/pp edició.
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glAVAf 47. CLAM

3 proves d'estat
1 prova en estat definitiu
1 prova de la planxa Inutilitzada

B _ . autègraf del eo«entarl
Ir» JE* » JL

I¥; punta seca.
VII: 47,11.,a.i.d.
VIII:"1er «»tat*1 (lletra d« PLA) ,11.,a.i.e.
IX: s.b., fll.L.G.

P.E.2

IV: punta sec«.
VII: 47,11.,».i.a.
VIII:M2on estat11 (lletra d« PLA).11.,a.i.e.
IX, s.b., fil.L.G.

P. E. 3

IV: punta seca.
VII: 47,11.,a.i.d.
VIII:"3*r estat" (lletra úe PLA),11..a.i.e.
IX. a.b., fil.L.G.

P ...EN

IV: punta sec«.
VII: 4?,11.,a.i.d.
VIII:"5è estat" (lletra de PLA),11.,a.i.e.
IX: s.b., fil.L.G. De fet hauria d'estar nur*r«t a

quart estat però no «m troba entre .es proves
de Nosaltres, p«r l'ordre de treball,
el situem en darrer lloc i» malgrat port« la nmter«-
ció **5è estat", 1» constar estat definitiu
perquè ja té tot el treball el gravat de l'edició
i no hi hm remarques.

r.FL.i MUT ILITZAPA

IV: punta »eca.
IX: bisellada, d« cancel·lació a.s.d.

AUfÒCRAf

Eacrit a tint« 1 signat a l'a.i.d. per 11
full ve encolat s/pp edició. Port« p«r títol Maternitat.

Mf
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GRAVAT 41. C.RICART

1 dibuix
4 proves d'estat
1 prova d« la planxa inutilitzada

DIBUIX

III: dibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.
¥: pp: 22S x Ii3.
VI: pp de dibuix «ib filigrana N AJUNTAMENT DE BARCELONA"

s/pp edició. (11)

VII: 48 / "53", 11., a. 1. d.

P.E.l

IV: burí.
V: ps: 249 x 185.
VII: «,1l., a. I.e.

IX: s. b. , r. i .

P. E. 2

IV: burí
VII: «.II. .a. i. d.

IX: s.b., r.i., fil L.G.

P.E.3

IV: burí.
VII: •.IL.a.l.d.
VIII:"3er",ll..a.l.e.
IX: a.b., r.i., fil.L.G. Aquest« prova és igual 1'an-

terior, varia el netejat de la planxa 1 que so-
ta el ventre del Capricorni hi ha una ratlla feta
llapis de color blau que m la prova següent apareixerà
gravada.

F.E.4

IV: buri.
VII: 48,11.»a.i.d.
IX: bisellada però lea remarques Inferiors. No porta

l'estat Indicat» però apreciar és «1 darrer
per l'augment d'entailes a l'aigua, a 1* roba * a la
gerra, entre d'altres.

3íS



Prova te 1« Felicitació te N«<1«1
d'ÁNGEL MMradB P.I.2. ^ ,



IV; burl.
II; biselleda, s .r. , «spa de cancel·lació a.«.e. S'han

brunyit algunes entaUes respecte a la prova anterior,
com al ventre del Capricorni.

FELICITACIÓ DE NADAL 1952.

2 proves d'estat

P.E.!
IV: punta »*ea i tocs de burí.
V: ps: 301 x 186.
VII: co« la de 1'edició, 11..«.l.d.
VIII:"lr estat*1»!!. .«.i.e.
IX: s.b.» r.i.

P.E.2
IV: punta seca 1 buri.
VII: co« la de 1'edició,11.,a.i.d.
VIII:"2on estat" (lletra de PLA).11.,a.I.e.
IX: s.b., r.l. Increment d'entalles.

FELICITACIÓ DE NADàL 1953 (12)

JSf



COLL1CC1Ó 01 GRAVATS COWTtNPORAMIS
VOLUU It. 901 2

NOTES

(li D'aquest mateix t «M, JOS1P AJUT n'h« fet un» litografia que
pertany « la sèrie BAPCILONA, PARÍS, SAAT FELIU W GUÍXOLS,
d'un tiratge de SO ex«aplar« deia quals el número 1/50 é»
propietat ite 1« Biblioteca de Catalunya i *1 número 2/50 de
1« Reial Acadèmia Catalana de Belles Art« et Sant Jordi.
U litografia etti treballada amb llapis litografie 1 estam-
pada en negre, i *.* -«««^rencia del grevât en què no e« veu
J'acabament de le« cásea per la part superior; perd 1« resta
é« igual. La introducció d'aquesta sèrie is a cura de JOAN
TEIXIDOR i porta per tttol II pintor del Putget. tl litògraf
que la va estamper és en NÍQUEL ALBERT i ho féu l'any 198?.

(2) Fragment de l'autògraf del comentari del Gravat 38 ,de
ANAT,a cura de MIQUEL LLOR i que ferm« part «e l'EXEMPLAR
ÚNIC del M.A.N.

(3) Fragment de l'autògraf del comentari del Cravat 39, de
GUaSINYÉ, a cura d'OSVALD CARDONA. L'autògraf forma part de
1'EXEMPLAR ÛWIC del «.A.N.

(4) Súpose« que aquest poema el devia escriure a finals del
i que e* va publicar a principi* del 1953 ja que al plec de-
finitiu la data i« d'aquest darrer any. Aquesta suposició es
basa i es confina en veure que el text del Gravat 41 i« del
desembre del 1952 i el del Gravat 43» del febrer del 1953.
fs obvi que l'espai entremig del mes dd gener correspondria
doncs a aquest Gravat 42 de JOSEP OBIOLS comentat per Mn PEPE
RIBOT.

(5) A la portada del plec t 'aquest gravat no ài consta el sofre
com a tècnica, però me. :ès a les proves d*estat conté
l'exemplar, he« pogut detectar-la i la prova numerada per

PLA **7è estat* i «pe naemltre« catalogue« eoa 1.1.«.
El sofre es «ante fins a l'esta t definitili.

(6l Sì bé al peu del cravat i amb lletra d'impremta U ha escrit
que és una punta sec», nosaltres poden afirmar que també hi
ha algun toc de burí a iea línies verticals i horitzontals
del fons de la planxa.

(?) II full porta la filigrana de l'escut de Barcelona feta per
la Casa Guarro. Nom^s se*« veu la meitat i el reproduïm aquí:
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COUL1CCIÓ ü. GRAVATS
M, fQü 2
wons

is

(8) La numeració te les proves d'«stat d'aquest gr»vat mtà es-
crita per PLA, 11«v»t de i« que nosaltres tai
P.1.2 que ne està

ISJ
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COL·LECCIÓ m GRAVATS CONTEMPORANIS
VOLU« II. TO« 2

NOTES

If)

(IO)

(il)

(12)

Tota ela «»tat« «Tarnest gravat io« avcrita p«r PLA.

La filigrana d 'aquest dibuix i« tuia variant é« les tei« dibui-
xos del« Gravat» 37 i 38» amb i'Mcut « fon« a» re«*» i la
paraula "AJUNTAMENT* «1 Capdamunt, (v. »ta 7)

La K s'acaoà cap a finals d«
l'any i craia« que antr* l*»«pai Éf*fy««ta elotnáa i
l'inici a* Íes col-laccio» de US it Là
es devi« enviar aquacta Nadal«. io l'tmm futa eawfar

voli» pwpè podria coa a la col-
laccio d» WS donat (ft» «1» prisar« gravat» da r«Mao-

col-laccio datan «warm dal to teta MNMT« citara«
1«« seves característiques perquè en quedi constància:

I:
III:

IV:
¥:

VII:

PLA.
un àngel toca la «andolina i al« peus un em-
rolcallat arò unes robes jau en w llitst de palla.
Porta l'aurèola 4« santedfct i és el Nen Jesús.
burí 0n sèpia.
pa: 130 x 85.

a la planin» a.s.d.

Vili: "Victor «.d'IiiÉwrt*1,
a.i,d.

•.i.d. l «* PUN »tinta.

JSi

•t A
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COL·LÍCCIÓ M GRAVATS CONTEMPORANIS
VOLI* ». TO« 2

IX: La prova w» està numerada. És un b«r£ te traç siaplc,
IMI ometés són f«te« «mb cntullea parallele» unes vega-
des i amb contrata11es rectes unes altres. Sota el gra-
vat í amb lletra tipogràfica hi diu: BON NADAL / MM
ANY NOU.



GfâWâDOtS Dt ÍA iOSá fità





ILS G R A V A D O R S D E L A ROSA V E R A

DOTZE NUS
m j.-v.

Gü A f ATS Dl

R. C»Uiru, E. Grau -SaU, M, Humbert, R, fam. J, M,* SUMO,
J. MoHipeu, J, Ma» t-C. RkMt, U. F. Sen», j.

i J, de Togores

Dl

J. IM«, A, bmnet. J. Cort«, S, %tt*, T. G*rxr*., R. PM»My«f, ta«
Qu«t, C. U^ J Rom.«, J. M.* * SMTT». J. T«.»H*Df , J. Viw 1

BARCELONA
I I C M l · I V dl



S.I

per J.-V. Foix, unti ima vinyeta al burf db Jaume Pla.

1. JOAQUIM seca. Comentari de Jordi Benet.
2. Jöffl1 MÖMPÖU. seo. Comentin de Josep M,* de

Sagarra.
3. FiANCSC Vernfe to«. Comentari de Pere Quart
4. f>i inri Comentari de Tomàs GIRA
5. RAMON CALHNA. Aiguafort. Comentari de Salvador Esprìu.
6. Comentari de Carles Riba,
7. Punta seca. Comentari de Joan Cortès.
8. EMILI GRAU-SALA. Aiguafort i seca. Comentari de Joan

Teixidor,

9. JAUMi PLA. Buri. Comentari de Josep Vives i
10. M.a seca. IOSA VüA 1954.

Comentari d'Antoni Brunet.
11. JOSff M.* MALLOL 5UAZÖ. de

Peimanyer.
12. E-C. RICART, lirf. Comentari de Josep



ELS GRAVADORS DE LA ROSA VERA

DOTZE NUS

JOSEP MOMPOU<"
m

M»* DE SACiàRRA

d« é« pl«c» «to i«
A P«.



G,3

G.3.l

1. Portad* a dues tîntes («egre 1 gris) compaginada

yn tipus d* lletra i diferents tal »ostra

1» fotocòpia tneapçala 1» eollecctó al punt C.

2. Portadella.

3. Pròleg de J.V. Foix gravat i caplletra al burí de

Pla.

4. Dotze plecs dotze gravats d'artistes i tècniques

diferents il·lustrats per dotze textos de diversos es-

criptors. Cadf pite consta de:

4.1 Portada a tintes Inegre i gris) coa-

paginada un tipus de lletra í dife-

rents cossos tal es a la foto-

còpia de la pàgin* anterior.

4.2 Un text a la contraportada.

4.3 Un gravat a la plana d'enfront.

5. de l'any 1954 gravada per Pla al vernís

tou.

6. Taula.

7. Justificació del tiratge.

G.3.2

És yna ediclé d'un total d« witanta-tr*a eneaplars repar-
tits ço« segueix:



D'aqucstt col l«cctó és DOTZE Nu? m B*!*** fet una
tirada de 7 j exemplars en paper de fil Guarro, numerats i
signats per Pun autors, tot seguit la
i distribuïm-los de h manera següent ;

EXEMPLAR Urne, numerat I, tjue .onte el dibuix ori.
ginal del gravat, tota * proves d'estat, una prova »fe 1§
planxa inutilitzada i l'autògraf del comentari O)

Deu exemplars, numerats de II a XI, que contenen

alguna prova d'estat i una prova de la planxa inutilitzada.
Seixanta quatre exemplars, numerati de il a 75.
Ultra aquests, s'han tirat vuit exemplars, marcats A

a N no venals, destinats als col·laboradors.

,.3.3

Tots els exestplars porten la signatura autògrafa de J.V,
FOIX a tinta, en el pròleg;

a «à llurs autors» a lla-

pis, a l'a.i.d. i els comentaris» però a tinta.

firmes es al VII d« gravat, primer la
4el 1 en lloc la d« l'escriptor.

C.3.4

La tipografia està realitzada 1



de la S.A.D A.G.

El pròleg «stà compost amb la lletra A.W.c. de cos 20 i

«1» textos «ab la *-V.r. de eos 14, llevat dal rvv««ro 5
que ho tm. a«b e: -o., a.2,

G.3.5

Les planxes són de coure i n'hl ha un tctal de cstorze:

una que encapçala el pròleg, dotze glossades per .lurs

textos i la que correspon a la felicitació de Nadal. üis

gravats es var estampar als tallers de JAUME PLA la

col·laboració de JAUME COSCOLLA a l'obrador del qual es

tre- actualment totes les planxes d'aquesta col·lecció

-llevat de la Nadala- i que porten una gravada a l'a.

s.d.com a senyal de cancel·lació. La planxa del Gravat lo

la t* a l'a.i.e. i les d.ils Gravats 1 í 6 a l'a.s.e.

G.3.6

És la primera col·lecció de la sèrie de cinc, protagonit-
pel dotze: ELS DE LA VERA.

Tots els femenins, però al Gravat 2 també hi ha un
nen.

Totes tenen el format vertical.

.'is textos encapçalat? per títols, »entre que cap gra-
vat en porta.

deia



E. i

N« 41 de l'-ìdicló de seixanta-quatre

12 a 7 ".
*ats

E. 2

Vegi's el punt G. 3.1.» menys el corresponent a la Nadala,

E. 3

Pertany al fons de la Biblioteca de Catalunya,

E.4

.cu adquirit oer corapra a PLA l'any 1984, per la

quantitat de 1UO.OOO pts.

E.5

E.5.C: 350 x 255

E.5.F. 340 x 250

E.6

3 plecs ( portada » portadella i pròleg) * 12 plecs

signatura (gravats i comentaris) * 2 plecs (taula 1 Justi-

ficació). El pròleg va d*I a VI.



E.7

1 gravat caplletra al burí que encapçala cl pròleg i

12 gravats de tècniques diferents per seng"*es

textos.

E.8

Paper de fil Guarro» barbes i la filigrana G.

E.9

Les cobertes del llibre folrades paper de guarda

d* tons verdosos 1 el lloro un paper belx, apergaminat»

oii en lletres diu: / / NUS / í954,

.j,.b llapis hi ha escrit "Fol 096 Dotze", és la signa-

tura de la B.C. 1 el número "41" que és cl número de l'ex-

emplar.

Tot el 1 Tibre està col·locat dins d'un estoig de cartró de

color verd, obert per un costat, medeíx 360 x

260.

Els fulls vénen en forma de plecs i disposats en rana.

la portada general de l'obra porta el segell de la

B.C estampat.

A la contraportada general hi ha cl núnsro de registre de

la B.C: R. 514.349.

Tots els gravats dels plecs signatura porten la nume-

ració "41/75", a llapis, a l'a.i.e.



À 1« con^.tcobtrta posterior hi ha de nou «1 nùmero de re-

gistre i I« signatura segons catalogació de la B.C.

ANÀLISI DE LES IL·LUSTRACIONS

VINYETA DEL PRÒLEG

I: JAUME PLA.

Ili: una noia Jaguda, recolzada damunt del braç i de la

cama dreta. L'altra mà la té col·locada damunt del ge-

noll esquerre que està arronsat. La figura ocupa la

part superior de la planxa. A la meitat í a l'esquer-

ra, hi ha la lletra "T" que constitueix la capital

de la paraula "tot" i que inicia el pròleg.

IV- burí en bistre.

V: pi: 250 x 190 , ps: 248 x 185.

VII : Jf' , 1 1 . » a. s. d . , dins la pisada de la planxa.

IX: la planxa no està cancel·lada perquè no es tracta d 'u -
na estampa de la col·lecció sinó d 'un gravat a tal l
de vinyeta. Sota la noia, tipografia diu:

Dmiejive« la mar i iré« troncs i eren branca
(De Let Irreal«

El text és imprès dintre la pisada de la planxa per
evitar l 'efecte òptic de la cubeta i en ell, FOIX ex-
plica una nena d'història en tres actes on descobreix
successivament un Nu d'Arbre, un Mu de Roc 1 un Nu de
Noia, que enllaça amb el tema de la col·lecció.
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« Dilejàvcm la mir I érem troncs i érem brano »
, (De La Irrmh Ome$m.)

T

ot just sí el mar ny, de mal emprendre entre esbarzers
esbadiats, es fa visible a ¿fttí e» sn|» els topants. Sovint,
a posta de sol, fes olíperes s'embaken pel torrent
de les ombres, l'enßlo amb et daler de $ui vet petire amb

ulk propis allò $m els altres refusen. Tuli dir amb taf any de wpttxr,
entre el i el somni, tantes d'imatjes remorejant* a fes orelles
i sewséles a l esperit. Escolto, amb pter, ets brojits del alenà i entre
vinyars latents en etèries /rixofcs i escorrufia $m efe

Vinyeta í capital ai burí de PLâ encapçalant el pròleg é« J. V. FOU,



l

I: «ttb ementar! de



Ill: dues noies nues» una davant l'altra. L« que «sta d«
car* té yn br»ç darrera la cintura i un darrera dels
cabells« L'altra els té tots dos damunt del cap.

IV: punta seca.

¥: pi: 250 x 190 , ps: 24S x. 165.

VII:

IX: la punta seca és de talla molt superficial, on predo-

minen els perfils de les noies. Les ombres, suaus
encara, són fetes talles paralleles sense creuar-

se apenes. £1 traç dels cossos és tr*" seguit, sense
interrompre's. És un gravat de tall noucentista 1
plenament representatiu de les dones de Sunyer (4).
El text que el glossa porta per títol Renaixerà Afro-
dita? 1 en ell, JORDI fa una meditació sobre
l'Essència tot atacant el ritme d'atabalament diari
de les persones i clamant per un »on més tranquil i
de seny:

Cal retornar a la simplicitat, a l'expressió perenne,
sense èmfasi ni efervescència, que rebrota ja en la
plàstica d'aquests cossos femenins arquetípics.

Va ser el propi JAUME PLA qui va proposar a JORDI BE-

NET d'il·lustrar el gravat de i va es-
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criurc «1 text coneixent l'estampa de bell antuvi.
JORDI BENET recorda haver cobrat 250 pts. per la seva
col·laboració i «Is exemplars que posseïa els va per-

dre, p«r la qual eo»a no ens ha pogut dir quins eren
concretament. A«b aquestes paraules en» ho comen-
tava en respondre al qüestionari que 11 v»« enviar:

8- neuè alguna remuneració per escriure? Se'n recorda de la quantitat?
B^ ¿*-~£A /tê ŴSot. *~^ **-*»^ * Ŝ yft***~4yt-** Ae¿

i- Posseeix algun exemplar tíe l'edició? Podria especificar quins i a
quina numeració corresponen?

CCf

10- Els va haver de comprar?, era suscriptor? o foren un oosequi?

GRAVAT 2

I: JOSEP amb comentari cl« N* DE SAGARRA.

III: UM noia nua, asseguda i un» peça de roba

les cuixes. Al seu costat, un nen despullat,

dempeus.

IV: punta seca.

¥: pi: 264 x 202 , ps: 260 x.

VII:

IX: MQMPOU, ço» anirà« veient, era un dels artlates habi-
tuals a cada col·lecció 1 sempre fei» punte» seques.
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Al der* â'tquett court hi ha ur* nois Ju-
guen a futbol gravat« al buri» però no d«
qui tra fet. il que ai r. firma r és no el féu
MÖHPOÜ" p*r du»a raona; perquè no correspon gens »1
seu estil 1 perquè, tal con dit amunt» MOM-
POU noués gravava « 1% seca, l «l buri és
tècnica difícil 1 que requereix pràctica, no es pot
iwprovitzar aixi així. La planxa està niquelada
1 el traç de la punta seca és fort, diverses con-
tratalles p*r aconseguir els tons foscos. El perfil
dels cossos està fet ratlles curtes 1 insistidos
que li donen un aire trèmul i vaporós, ben diferent
de la línia seguida i uniforme del gravat de SUNYER
abans comentat. Aquesta »anera de gravar de MQMPQU
1'anirem veient a totes les col·leccions i a-
preciar també la semblança d'alguns d'ells les
puntes seques de RAFAEL BENET. El text que l'il·lus-
tra és un pcesia lliure escrit per JOSEP M» DE SAGARRA
en un cant a la "perfeta nudi tat" del cos femení:

Al marge de l'horror acumulat,
sospir excels reposes;
oh femenina carn, rosa entre roses,
cenyidor del futur amb el passat.
La cendra que hi ha al cor t'ha somniat
sense rampells ni noses,
i ara ens reconcilia el teu esclat
— finr, dura, perfeta nuditat —
amb l'angle vert de tantes coses
que la lenta mentida ha deformat,
fina, dura, perfeta nuditat,
rosa entre rosesi
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lì
III

IV:

V:

VII:

IX:

aab co««ntari d«

t*nift davant nostr* una noia nua» i recolza-

da damunt del braç dret, la Mirada indefinida.

Una peça d« roba li cobreix la cama dreta. És una es-
cena d'interior.

verni» tou algun toc de punta (8).

pi: 2SO x 195 , ps: 246 x 192.

el coure, que està niquelat, recorda moltissim el

quadre a l'oli del mateix autor titulat Ñiflasentada

pensando, que pintà aquell mateix any (1954) 1 que

és propietat de MIQUEL GASPAR» de Barcelona, el qual

va cedir l'obra per l'exposició sobre "Pintura Cata-

lana Postirapresionlsta 1896-1986", que tingué lloc a

la Fundació otixa de Barcelona l'any 1986.

\;,**

Gravat Pintura



\v «e-¿É*-."*' -\v- .

f- , . * , .-* ut* ,í.¿¿st;»
4 • -, * » ' "M*

Gravat 3 d*



Il eontntari i» «i pò««* lliur« ti* tres estrofas, un
ssxtet i dos qiuurte-ts, qus f« referència »1 cos ny
d'Èva, tot explicant «1 seu pensament a trave* di« 1«
posició «editativ« de la noia del gravat;

( e¿j**^

MTV***

IÂ .̂

B/
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Gravat 4 d« Dl

núvols, mar
marbre tibant

Nuesa pura i exasperada
giaça Tmstant

onada,

••-..A



CRAVAf 4

I: DE Mb comentari de TOMÀS GARCÉS.

Ill: veiem una noia nua, Jagué« a terra, formant un escorç
on ti cap -recolçat entre «Is braços- està en el pri-
mer pla 1 «Is peus al darrera.

IV: burl en bistre.

VII: ^ j * v ' — (7)

IX: la planxa està envernissada 1 el burí és molt net de
traç, Incisiu i segur, jugant amb l'alternança de
gruixos en les línies dels perfils. Aquest és l'ú-
nic gravat que féu TOGORES per a LA ROSA VERA 1 el
primer que realitzava. És curiós, doncs, que havent
fet només aquest gravat sigui preeisamen un burí,
tècnica per altra banda que requereix una gran habi-
litat i Professionalität con Ja hem recordat altres
vegades. Tot fa pensar que es tractava d'una punta
seca o d'un dibuix qu« el mateix JAUME PLA retocà i
convertí en burí. La nuneraeio de l'estampa no està
escrita per TOCORES, Ja que el gruix del llapis és
molt més intens en la firma que no pas en el nunero.
Aquest és un altre fet que fa pensar que TOGORES no
dominava gaire ni la tècnica del *urí ni el gravat en
general. Els número» corresponen exactament als
de l'estampa 9 de JAUME PLA d'aquesta col·lecció,per
la qual cosa poden afirmar que fou ell qui la va nu-
merar. A »és, la factura del burí és totalment plani-
anà, només cal comparar-la àrab el Gravat 9 abans es-
mentat per evidenciar-ho. Les suposicions Inicials
es varen convertir en afirmación« «n veure les proves
de l'EIBIPLAR («1C del Museu d'Art «ödem de larcelo-
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Gravat S é»

Ella recolzà el v«
braç dret oi «n cadira (en h ctdir», car no hi hav» en la dosa cambra nas
que una cadin) 1 deixà qae el seu gfit traís, potser, (a pregon* fatiga de m
tan bruixa. Els cabells I queien, força despentinats, per damunt de l'esquena.



na. La prova és una punta seca que després esdevin-
dria IMI burl a trave« de la ma de JAUME PLA.

El comentari que acompanya aquest gravat em mi poema

de dyea estrofes que ri»en 1-3)2-4 1 1-3)2-6 i 4-5. Es-
tà format doncs per yn quartet i un sextet. En ell
TOMÀS GARCÉS compara poèticament la nuesa la qui-

etud 1 la puresa d'un cel buit de núvols i d'una «ar

buida d'ones, sense res que l'alteri, en tota la seva
essència.

GRAVAT 5

I: RAMON CALSINA amb comentari de SALVADOR ESPilU.

III: una noia nua està asseguda danunt d'un llit, el
braç recolzat en e. respatller d'una cadira. Darrera
hi ha un quadre amb un nen dibuixat. Al terrn, una
sabatilla.

IV: aiguafort.

V: pi: 250 x 195 , ps: 245 x 189.

VII:

IX: l'aiguafort està fet tot un seguit de talles l
contratalles que fonien una veritable retícula que

modela les formes. Podem apreciar-hi tres 1 quatre
direccions diferents, així con dues cremades d'àcid.
JAUME PLA va demanar a CALSINA que col·laborés
a LA ROSA VERA perquè es coneixien del barri, de Sant

Gervasi i sabia que era un gran artista. Abans de fer
aquest gravat CALSINA havia après la tècnica de 1'ai-
guafort del mestre ÜIC1LLÉS m les Arts del Llibre de
la Plaça Universitat» durant la g-jerra civil espanyo-
la. Aquesta afecció per le» tècniques del gravat 11
venia del seu ofici de vidrier on gravava el vidre i



feia vitralls, ís IM bon coneixedor d« la punta seca,
l'aiguafort 1 la litografi« i un bon il·lustrador de
llibres. RAMON CALSINA ha estat i és un hone que sem-
pre ha volgut aprendre 1 Millorar en el seu art. No
hi va haver doncs cap mena de problena a l'hora de
fer aquest nu per a LA IOSA V11A. L'afany de conèixer
i de prendre part en noves aventures ultrapassava
qualsevol dificultat. No obstant això. RAMON CALSINA
ens comentava en una entrevista l'abril del 198? que
no estava gens content d'aquest gravat. Enguany no
el faria pas tan a adènlc, ens déla. Ademes creu que
amb un altre tipus de representació del nu, SALVADOR
ESPRIU, l'escriptor que l'hi va co«entar, hauria tro-
bat més detalls per a Inspirar-s'hl tot 1 que està
molt content de la seva interpretació. Aquest nu
és còpia d'un oli propietat de la seva neboda 1 que
fou tret d'una model a la qual hi va afegir la part
de fantasia tan peculiar i tan característica del
de CALSINA. Del gravat er. posseeix l'exemplar de Col-
laborador C. El text està conpaginat un cos
petit que els altres degut a la seva extensió. És un
text llarg però que descriu »oït bé l'escena del gra-
vat, la qual cosa ens demostra que ESPRIU coneixia
perfectament el nu de CALSINA. Porta per títol Una
petita conversa sense gensd'interès 1 en ell hi pre-
nen part tots els elements de 1'estampa, fins 1 tot
"l'odiós ninot embolcallat, l'italià Matsanaré11a".

GRAVAT 6

I: MANUEL HUMBERT amb coaentari de CA1L1S 1I1A.
III: ara veien una noia nua asseguda en una cadira (la ca-

dira no es veu però s'intueix) i recolzada daaunt del
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IVî

V;

VII:

IX:

seu braç dret «n «1 respat11er. Amb 1*altra mà es to-
ca la cama esquerra que té doblegada damunt «1 seient,

aiguatinta a la goma, «n bistre (g).

pi; 220 x 190 , p«; 220 x 188.

el coure està niquelat. La figura ve expressada

un* línia, gairebé sempre del mateix gruix 1 In-

tensitat, fe» una tècnica adient per un pintor j« que

es treballa pinzell» tanmateix HUMBERT Ja sabia

gravar abans de prendre part en La ROSA VERA 1 prac-

ticà altres tècnlqyea per exeaple 1'aiguafort.(9)



El text glossa aquest gravat es titula gitftg_6_
•tor davant d * un. goffrili i i» yn d« qu»tr« quar-
tets «|u« 1-312-4. tal indica el titol es
un cant d'amor comença aquestes paraules:

ft ptfUiarrf»

»t tl

ft< reposes, (?i et <?'s;
/o> «f

7

I: a«b coaentmrl de
Iil: Tors d'una noia »à de l'altri.

IV: punta seca.
V: pi: 245 x 185 , ps: 24i x 180.



IVII: 4. J C ̂  ti €*t*yr*' (10)

IX: la planxa està niquelada per afavorir «1 tiratge de
la punta seca. ta un tora molt escultòric l rígid a
la vegada. Sembla talment dl« pedra. La punta seca és
de factura superficial i «pia»! no recull tinta. IS2RN
treballà tallea i contratalles però sens« aixecar
l'eina del metall. La il·lustració literària és a-
quest cop un poe«a qye riaa 1-213-614-517-81 -(9-lOj
11-12)- 1-213-614-517-8. En realitat forta una sola
estrofa però que, analitzant-lo» es podria desglossar

he« mostrat. El poema cotaença aquest versos:

Por«!
tn/b*a tu l '

«I t tu esslút eomslou t defineix;
alta, dittant, pr*ctúcra,

£
ni ntguit flati«
en noel« A *l teu f tans,

í fmm
de /«fcr« t d*

Com es pot apreciar en aquestes línies, el poe«a fa
referència taube a la rigidesa estàtica que deie« a-
bans. Aquest fou, per altra banda, l'únic gravat que
realitzà per a LIS DE LA
VERA tot i que, ço« veure« a 1'EXEMPLAR ÚNIC propie-
tat del M.A.M., en v» fer un altre que després refusà

GRAVAT 8

I: »ILI GitAU SALA auto comentari de JOAN TEIXIDOR.
Ili: tenia davant nostre una noia nua que es toca ela ca-
bells i l'altra mà sosté una peca de roba. A la dreta
hi ha un tocador un capseta, un plat aab fruites i un
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cap Ée ñola amb IMI capell d« puntes i un llaç. A la

paret hi lia un quadre i, a l'esquerra, unes cortines

recollides. Uní cadira aguanta un plec de roba en

primer terne.

IV: punta seca 1 aiguafort.

V: pi: 245 x 175 » 242 x !.7l.
VII: "grau sala", a la planxi, a.i.d.

IX: la planxa també «stà niquelada i la punta seca -d'ai-
guafort n 'hi h» molt poc- és ben característica d*
GRAU SALA. Deixant a banda la monografia que sobre
ell edità LA VERA, aquest és l 'únic gravat que
féu per a Les Edicions. La noia d'aquesta estampa té
una gran senblança la noia de primer terae dels
Gravats 8 i 9 de la seva «orografia. El comentari
d'aquesta estwipa ca t i tula E l t l 'amor i e n

ell JOAN TEIXIDOR compara el temps l 'amor i
la noia, tot parlant de les quatre estacions dins un

de quatre quartets lliures. La prlwera i la

tercera estrofa al·ludeixen directament «1 gravat
aquestes paraules:

És tardor i i ia cambra
hi naufragat li llum;
si et despulles encara
vindrà li primavera.

ÉS hivern i se't glaça
el tenderò! del pit
on m'adormia i estones
tomant del meu desert.

3ti
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I: PLA «»to cantari Û» i



lli; una dona asseguda, però que no «s veu on, toc* «la
cabells d'una nua que «• repenja en la »«va fal-
da.

IV: burl.

V: pi ï 250 m lio » p»; 2SO x 1T8.

VII:

IX: és un burí molt net de traç on hl predomina la línia

del perfil, m voltes fina, a voltes anpla,

però trencar-se. Destaca cl cabell fet en-

talles paralleles que un efecte òptic de taca.

El text porta el títol de Coli equi mat ina! 1 està es-

crit en forta« de de quatre estrofes, quar-

tets 1 »ios tercets, que 1-213-4 , 1-412-3 l 1-

213-614-5, Es tract» d'un «Stales entr« la i la

filla sotivat per l'ànsia 1 les de la de

créixer l el desig de la mare tardi en arribar
aquest dia.

JOSE? VIVES I col·labori «quest

a Les Edicions.

Vegem tot seguit l'autògraf del cwientarl d'aquest

gravat que part de l'EIDIPLAR del

d'Art Modern de Barcelona:
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GlâïâT 10

1; H* «uto comentari d'ANTON I

III: en priaer t<rwi hi fui tre« noie» qu* pr«n«n un bany «
1 »«ir« 11 lure. Un« ««ti m quatre grafi«»» l'altra,
tì*«p«ust «a treu «1 vestit i 1« tere«r«, «gcnoll*da

l'herba* cere« nucleo« «lina l'mìgum, AI fons,
«rtort» 1 altra noi* d'un

centaur«.

IV: punta i al goti toc de buri (il).
V: pi: 242 x. IBI » ps: 240 x



v

il d« M«



IK; Mb aquest gravat, l'escultor Ht gua-

nyà «1 Prrai Rosa fera l'any 1954. Éa l'unie que
per « t«» Edicions 1 l'únic que glossi,
La noia de primer terme sembla aviat estigui

tallad« 1 no pas qy« ea reflecteixi en l'aigua, Pre-
domina la lini« que construeix el volum -que és molt

Accentuat-» però 1« factura no é» gai r« profund«,
Ei comentari és un d« estrofes de cinc 1
vuit versos qu« rimen 1-4-51' J 1« prl««ra i 1-2-5-
6-813-4-7 la s«gon*. In ell e» conpar» l'equilibri
d« 1« el vestit 1 afirma l'únic v«s-
tlt posslbl« és l'aigi'% qwe el »*u l 'abraça:

J 6*Jb++ .
I 1-0i*M̂ v*«*e A U-̂ ^

i-*«*t̂

GRAVAT.. 11

PEWIA-I: M« »«t» co««nt*ri

NYER.

III: veien «1 d'un« noi* nua, r*coliada damint d
coixí. La cintura la té embolcallada una roba.

IV: aiguafort.



12 d'I.-C. RICART

la
d* t««

amè la



V! pii 222 * 170 . p«: S2Q x lfi§,

VII:

IX:

^ |̂ KV-̂ -*-V̂ ) "ÇL>

v^ v ^«/i/u—c

a 1* planx« hi h» un seguit de cendratges per no ha-

ver reservat proy bé el aetall el verni» i això

es vey « 1» son* blanc» del fona de l'estampa. Desta-

ca I« força i el vigor del cap enfront de 1« delica-

del ço». El» traço» curts» però Interessent!

i rics de matisos. S'aprecien de mor-

dent. El comentari de RICARD PERMANYEi és un

format per qyatre estrofes, quartets i ter-

cets, que riuen 1-4)2-3 i 1-3J2 lliure. En e l l » 1 'es-

criptor parla de la innocència de la noia,

ni s'Imagina 1* èxtasi d'un bes» í el d* no

poder «vitar d'imaglnar-se-la "nu«, el dolç pen-

sament". aqueat fou l'únic gravât il·lustrà

per « LA

12

I:

lli:

IV;

Y:

VII:

E.-C. amb conentarl de .
dues sirenes suren per l'aigya els enlai-

rats si cridessin. En prliïer hi h«

una estrella i un cargol de mar.

burí.

pi: 260 x 200 , ps; 250 x 196.



Il; l'escriptor Itavi« vist «1 dibuix del gravat «ban« dt

f«r «1 text i propose ti títol Strong» per a «ncapç«-

lar un poema 1 Hurt que all yd« 1 x a l'escena del buri.

In posseeix un exemplar d« Col·laborador obsequi d«

l»tdltorlal;

9. Posseeix algun exemplar ú« l 'edició? Podria especificar quint i a
quina numeraci 6 eorrttpentnî

***i n ny. "* <*MM*T«.\.p. 14 Y*¿ <*** "» »-* **f*'

«U»A 4M. *** AfJ***|4*A ÁÁ j( Wm«X»1

10- Eit va haver d« comprar?, tra sy»criptor? o fof«n un ootequif

ft** w*

El gravat és b«n característic de RICART i segueix

l'estil dels altres dos que havíem vist a la COL·LEC-

CIÓ DE Si bé gravador

participà vàries vegades en LA VERA,

fou l'únic cop qu« ho feia, essent el mateix RICART

qui cl va proposar, ona any» ja havien tingut

contactes motiu de 1 'edició de bibliòfil RI-

CAPf il·lustrà del poema Aires de llegenda, prl»er

premi del certamen literari organitzat per la Comis-

sió "Abat Òliba" en ocasió de les feste» de l'entro-

nització de la de Déu de Montserrat, l'any 194?.

Amb JAUME PLA es van conèixer ocasionalment a

del CARLES RIBA i endavant ell mateix 11

va denanar col·laborés a LA ROSA VERA,

39i



D'aquestes eine col·leccions protagonitzades

pel nu«ero dotte» tl Museu d* art Modern d« Barcelona en
posseeix 1' EXEMPLAR ÚNIC de les quatre primeres.

In principi, tal com es diu « 1« Justificació
del tiratge, aquest exemplar únic -numerat I- hauria d«
contenir el dibuix original del gravat, tot«» les proves
d'estat, un« prova d« 1* planxa inutilitzada 1 l'autò-
graf del comentari.

Tal con podren veure en 1 'estudi de cadascun

d'aquests exemplars, ens adonaré» que no pas totes les
estampes compleixen aquest requisit. De fet,
les que ho tenen tot complet.

En acabar l'estudi de cad« col·lecció, doncs,
farem esment de les proves addicionals que conté l'exem-
plar del M.Á.M. i remarcarem els trets distintius
el diferencien d'un exemplar normal pot cl de

la B.C.
Quant a aquesta col·lecció dels DOTZE

de puntualitzar totes les proves pcrten el segell

del M. à. M. (Museos de Arte. Biblioteca) al dors.
Sí no és així, ja es farà constar en el moment.

de dir «1 punt ¥1 referent al
suport del dibuix o del gravat és, »1 no es diu al-

tra cosa, cl paper de l'edició.
Al Tunt ¥11 correspon a Im. signatura hi po-

sem el número del gravât i això volea dir és
igual a la de la prova definitiv« en

l'exemplar de la B.C.

L'EXEMPLAR d'aquesta coli «ce i é 61
proves addicionals distribuïdes

12 dibuixos.
2 proves d« planxe« refu»*d«s.

JÜ



32 proves «I*«• t»t»
3 proves to »»tat definitiu. (13)
12 proves i* 1» planxa inutilitzada.

à d'aquestes il·lustracions, l'exenplar recull
6 dels Autògrafs dels costentaris dal» dot?,« gr*vmta.

ADDICIONALS

ÚNIC

VINYETA L·LL f-ftÒLEG. PLá

3 libuix?s
6 proves 1'estat

IIBUIX 1

III: çsboç -ie la noi« del gravat.
IV: llapis.
V: pp; 138 n 173»
Vï: pp ie croquis s/pp edició.
VII: Pla, 11., ».i.d.
Vili:"Estudi del natural",11.,a.i.e.
IX: port« «1 segell U.A.M. ai del pp edició.

2

III: esboç del gravat» molt similar ai priaer però ja
'é les facci jfis de Is ~ara,

IV: llapis.
V: pp: 142 K 165.
¥! : pp vegetal s/pp edició.
VII: Jaume Pla» 11., a i.d.
IX: segell estampat »1 «»rge pp euiciò.

3
III: dlbyix del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 140 x 175.

Jff
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VIj pp vegetal s/pp tálele.
Vil: Jaune Pia, 11.,a.í.d.
IX: no porta el segell enlloc,

VII: Pla» 11..a.1.d.
Vlll:"ler estat",11.,a.i.e.
IX; 1» noi« è» igual la del gravat definitiu llevat

d* 1» boca i aleunes entalles. No porta la capitai
ni «1 text iiiprí». L« planxa està sense biseìlar i
l'estampa port* ti segell «stampat al *iarge.

P.E. 2

IV:
VII:
VII!
IX:

buri.
Pia, IL.a.i.d.

estat",11. ,a.i.e.
la capitai està perfilada» p*»rè rv
:.a noia Ja és "OÏT. 1* défini* iva. ?J
t-i se 11 superior.

•**!;

P. E. 3

IV: buri en sépia.
VII: Pia, IL.a.l.d.
VIII:"3er estat 1/1". 11..a.i.e.
IX: la capital gravada entalles d'una

receló. text i el bisell superior.
dl-

P.E.4

bur! en sèp1».
Pla, 11.,a.i.d.

"4rt_ estat", 1 1 . .a.i.e.
bisell superior i text

«n direccions.
La caplletra Ja està

IV: bari.
Vïl: Jaume Pla, 11.»a.i.d.
VIII;"Estat definitiu", 11., «.i.*.
IX: és igual que el gravat final perd sense

près. La caplletr« é» tot« negr«. Bisell
el text In-
superior.



V: pp: 245 m 175.
VI: pp de gravat «/pp edieié,
IX; prova tallada ran d« bisells la distribució del

teit tn§afiJia4at mostrant hauria d'anar.eewtpagl-
nat a b«»« d'anar repetint la primera ratlla. La
capital «ata pintada tinta sirtes« 1 1» noia j»
és la definitiva. Aquest« prova e» devi« tirar
entre «1 primer i el »egon estat ja encar« no
hi ha la caplletra gravad« i al tegon estat la
ja es configura 1« definitivi.

1.

1 dibuix
3 proves d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

autògraf «lei comentari

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 280 x 215.
VI: pp de croquis s/pp edició,
VII: 1, 11.,a .i.d.
IX: el paper està molt tacat i malmès.

P.E.l

IV: punta seca.
V: ps: 249 x 196.
VII: 1, 11.,a.i.d.
VIII: "1er", 11.,a.I.e.
IX: la planxa bisel lar 1 »ostra les remar-

a l'esquerra.

P.E.2

IV: punta seca.
VII: 1, 11.» a.l.d.
VIII:"2on estat", 11.,a.i.e.
IX: r.e.» a.b. A sota del nùmero M2onH hi havi« escrit

"3«£" pel propi SUNYER, però ara està corregit (su-
posem que per JAUME PLA) 1 està corréete ja que té
nenys treball -a les cui«» t a les natges per ex-
emple- que a I» següent prova. Aquesta estampa no
port« el segell imprès.
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P.1.3
IV; punta Mea*
VII: l» 11., ft.l.tf.
VXIX:N32£ »»t»!»1» 11. »a .I .« ,
II; am i» »l ne»*re •'S·r*1 »l qu« «»ta corregit, aban»

hi pô»ava lllon"*i JaCUfc PLA ho devi« corregir davant
l'error dt SÖfUftl. S.b.» r.e.

P.Pl.IttOTILITZAOA
IV: punta tee».
IX; biaellada, d« canceiiacté « I1«.s.d.

Escrit a tint» p«r J ORO I BENET, al i datat
"Octubre 1953" (14) a l'a.i.d. Porta p«r títol Reneixerà
Afrodita ?

2.

1 dibuix
5 proves d'estat
1 prova «n definitiu
1 prova d« 1« planxa Inutilitzada

DIBUIX

1.11: dibuix invertit del gravat però cl
en lloc d« dret con apareixerà a defini-
tiva.

IV: tinta.
V: pp: 330 x
VI: pp de croquis acigronat.
VII: 2/"1953H (15), tinta, a.l.d.
IX: ml dors del full hi ha un altre dibuix en blau

no té res m veure el gr*v«t. Es tracta d'un pa-
per aprofitat.

P. £. 1

IV: punta seem.
VII: 2,il.,*.I.d.
VIII:"ler estat", H.,«.I.e.
IX: s.b., fil.L.G.

«00
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P. 1.2
IV: pinta seca.
VII: 2» 11. »a. i. d.
VIIl:N2on ••taf, l i , , ».i.*
IX: bise l iada.

P.E. 3
IV: punta seca.
VII: 2, 11., a.l.d.
VIII:"3er estat", 11.. a. i. e
IX: bisellada, fil.L.G.

P.E. 4

IV: punta seca.
VII: 2, 11. , a.i.d.
Vili: "4t, estat", 11., a. i. c.
IX: jisellada.

F ._£ . 5

IV: seca.
VII: 2, 11.» a.i.d.
VIII:"5è estat", 11., a. I.e.
IX: biieìiada, fil. L. G.

p. EH ESTAT :EF:N:T: : ;

:
VII: . ., i . . .
VIII:"€* ^s*»*", i l . .a.l.e.
IX: bisel I*-ia, fil. L.G. prova ha

^r la quan*:* at d 'entai 1*8 l aqueata,
r.jnerada --. ̂ m »m sisé #»stat, ja es la definitiva
^n tct i així ho nosaltres.

L I '«' 'T I L I T Z AI A

IV: punta s^ca.
IX: b i sellala 1 l'aspa d* canee li acte a l'a.s.e.

Algunes entalle» s'han en relació « 1» prova
"6è estat".

«Of
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Già VAf 3.

2 dibuixos
4 prevé« d'estat
1 prova de l« inutil
autògraf del

DIBUIX 1

III: dibuix invertit del gravat.
IV: lîipls.
V: pp: 328 Jt 223.
VI: pp de croquis «/pp edició.
VII: 3,11., a. i. d.
IX: al dors hi h* el dibuix en el sentit el

gravat, fet paper carbe.

DIBUIX 2_
III: dibuix invertit del gravet.
IV: llapis i vernís.
V; pp: 320 x
¥1 : pp verjurat edició.
VII: 3,11 . .a.l.d.

IV: vernís *.j *"~, tís*r<?.
V: ps: 250 x 19"'.
v;: : í "E 4", ; ;., 3.1,1.
V:*I:":^r EH* ï*"» "¡I., a. i. e.
* *~ ft

v»rr.ís tou en bistre.
3 , : i . , a . i . d .

IX: s, t., r. e. Incr««ent 4è treball.

P. E. 3

IV: en bistre.
VII: 3,11 ., a. i .d.
VIll:(«i/i", li., «.i.e.
IX: port» ti mateix i*»nt«rior

perquè é» igual, «n i« mateixa f»»« d« treball.
S, b., r.e .

40*



v

del 4 é« DI TüGOftB nunwrad* f.i.i i
m mm que d««prio »*ri« refusada.



P.E.4
IV: verni* tou i punta ««e«.
VII: 3.11.,a.i.d.
VIII:*Bo p«r tirar*1, II.»a.I,i,
IX: s.b., r.e. In aquesta prova ja s'aprecien el« tocs

de la punta seca a la roba -le la dreta, a la cadira
i a l'onora d« darrera la cara »«ré a 1« defini-
tiva (16).

P.PL.INUTILITZADA

IV- vernis toy l punta seca.
IX: blsellada i l'aspa de cancel·lació « i'a,s,«.

Text escrit a tinta 1 signat per « l'a.i»d.
Porta la "B,/ «arç 1954" a 1'a.I.e.f 's la re-
producció al punt IX del Gravat 3).

4. DE

1 dibuix
1 prova d'estat (ni
1 prova de 1« pl*nx« inutilitzada

DIB'.'IX

III: 1ibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 340 x 250.
VI: pp d« dibuix.
VII: 4, 11.,a.i.d.

P..Er-J (planxa refusada)
IV: punta en bistre. < W
VII: 4, 11., a.l.d.
IK: s.b. SI la prova definitiva és un buri, això en»

deaostra JAtME PLA incidí «ina so-
bre le» línies que féu TOGORES. O« tota «ancra» l
comparant aquesta prova la s«§U«nt d« la planxa
Inutilitzada, afí nuar ep« PLA la va
elaborar d« nou basant-s« en «1 dibuix
féu a llapis» donc» hl ha línies no coincidei-
xen la punta seca iniclai.
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P.PL.IttUTILITZAOA

IV: buri en bistre.
11: bisellada i amb l'aspa 4« cancel·lació a i1«.s.e.

5. CALSI?**

Í dibuix
4 proves d'estat
l prova «n estat definitiu
i prova d« la planxa Inutilitzada
autògraf del comentari.

DIBUIX
III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
¥: pp: 340 x
VI: pp de dibuix tipus Cansón.
VII: Sil., a. i. d.

P.E.!

aiguafort.
ps: 251 x 195.
5, 11.» a.i.d.
"1/5", 11., a.i.«.
s.b., r.e. El número 5 d« 1* fracció rectifi-
cat d'un 4» úm cl

dels hi h« en per-
què l'aiguafort en fase anterior a qualse-
vol altra prova adjunta.

P.E.2

IV: aiguafort.
VII: S» 11., a.i.d.
v::i:"l/4", II,»a,i.e.
IX: s.b.» r.e. « allò 1» fracció
1/4, «I «s pe* apreciar
*n l'increnent d'entalles en el gravat «n les

.

P.E.3
IV: aiguafort.
VII: 5» 11.» ».l.d.
VIII:"1er eattkt". li., «.i.e.
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11: s .b. , r.«« El treball addicional d'aquesta prova
•us fa palès que noes trac ta pas del primer estat.

P.E.4

IV; aiguafort tn bistre.
VII: 5» 11., a.i.d.
VIII:"Í/2*% 11., *.!.«.
IX: Aquest« prova é» 1* mateixa qye l'anterior però es-

taapada tn yn altre color.

P.EM DEFINITIU

IV: aiguafort en sèpia.
VII: S» 11.. a.i.d.
IX: bísellada.

P.PL.ïMUTILITZAPA

IV: aiguafort.
VII: 5, 11., a.i.d.
IX: bisellad«; de cancel·lació a.s.e.

Text escrit a tinta» per FSFP1V a l'a.i.
d. i "B, Juny de 1954" a l'a.I.e. Sen *res fails
petits enganxats s/pp edició f 11.R.V. El c-ritentar!
porta per títol Una petita conversa »tnse gens l'Interès.

6.

1 prova d'estat
1 provà de la planxa Inutilitzada
autògraf

IV: aíguatinta a la
VII: 6, 11.. a.l.d.
IX: s. b., r. e. í r. i. És la prova definitiv« però

sense tallar.

P.PL.IMITILIT2APA

IV: aiguat i nt^ a la goma.
IX: Msellada; aspa de cancel·lació a. s.d.
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AUfÔGlAf

Text a tinti» signat per CABLES RIBA * l'a.i.4.. «»crit
sobre un full Ingres enganxat s/pp «íicié f i 1,1. V.
Es titula Cançó d'amor davant d'un eo«nu.

7.

1 prev« d'una planx»
2 proves d'estat
i prova cl« la pi arm* Inutilitzada

P.PL.REFUSADA
III: noi» nua les a la cintura.
IV: »iguÄfort i seca.
V: ps: 248 x 198.
VIII:"Planxa refusada",11., a.i.e,
IX: s.b.» r.e., fil.G. La lletra d« "Planxa refusada"

de JAUME Pi*A.

P.S.1

IV: punta seca i tocs de llapis.
V: ps: 250 x 198.
VII: ?, 11., a.i.d.
VIII:"ler «stet", 11.,«.!.«.
IX: s.b. L'estat està Indicat per JAUME PLA perquè és

diferent .lapis que la signatura t correspon a la
seva lletra.

P.E.2

punta seca.
7, U., a.í.d.
"2on estat", 11.,a.i ,e.
s.b., r,e. i r.-l. L'estat ".ambe està indicat p*f*

PLA Ja que »1 llapis amb lue està anotat és
diferent al de la signatura dl* ISERN 1 correspon a
1 « i 1 e t r».

P...PL. INUTILITZADA

IV: punt« »«ca.
IX: bisel lad« i l'asp* d« cancel·lació « l*a.s.e.



T 4/M^f^, rtJLAM^k^nJ^

é« i« «l·l ? d« ISERN.



GRAVAT S. EMILI SALA

i prova d'estat
de la planxa Inutilitzada

P.E.I

IV: punta seca i aiguafort.
V: p»: 275 x 238.
VII: S.U. »a.i.d. ; **§rau »ala1*» « la planxa, a.i.d.
IX: a.b., r.e. I r.d. El treball ja es a Im defini-

tiva.

P.PL.MUTILIfZÂPâ
IV: punta s*ea i aiguafort.
V I I : "grau sal«"» a la planxa, a. l .d.
IX: bisellad*, d« cancel·lació a.s.e.

9. P Là

3
2 proves d'estat
i prova de la planxa inutilitzada

autògraf del comentari

-.ravix i
III: nu», recolza la mà esquerra da-

"unt 1* j,r.3t lena per
alt í« l'altra. L* dreta la té al darrera.

IV: llapis.
¥: pp: 29¿ K 182,
VI: p? vegetal «rpp amb: fil.C.
VII. *, lì.,*.i.1.
IX. aqJ<

>st 'litui x foa refusa* per fer aquest gravat tot
; T ¿e s * is sert la ""3l*" al lefínítlu.

I l i ; litui x invertit del la diferència la
•nar« té el dret (dret del gravat» esquer
del dibuix}.

IV: llapis.
V: pp: 2SO E 195.
Vï: pp vegetai s/pp edició.
VII: 9, 11., a.í,d.



1 ae pu. per al Í



PISUIK 3

III: dibuix éel gravat.
IV: tint* »in«««.
V: pp: 27i x 200.
VI: pp vegetal ««lletó,
VII: 9, 11.» a.i.d.

P.E.Í

IV: buri en bistre.
¥: ps: 2SO K 19?.
VI: i» 11,, a.t.d.
Vili:"1er estat", 11.» a.i.c.
IX: s.t>., r,*.

burí en bistre
9, lì., «. i. d.
"2on estat", 11.« a.í.e.
s.b., r,c. La prova és 1« definitiva però
tallar.

P.?L.INUTILITZADA

IV: burí.
IX: biscllada» de cancel·lació a.3.e.

Text escrit a tinta, i datat "Tarragona, 19 d'a-
uf 1§54« a l'ü. i.d. per J. VIVES 1 MIPET. EI full

està enganxat s/pp edieié fil,G. El eo?n*r.*arl »s ti-
tula Ço11 i nal.

10. 1«

1 prova d'estat
i de la inutilitzada

autògraf del
P. E. 1

IV: punta i toc d« burí.
V: p«: 2SO n 197.
VII: 10, 11., ».i.d.
IX: s.o., r.fe., r.s. i r.d. O* buri» encara qu« »oït

lleu, n'hi h« a les t en algun punt del

ttt
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gravat. LA prova Ja é« com la definitiva, però amb
les remarques.

P.PL.INUTILITZADA
IV; punta seca i algun toe de buri.
Il; bisel lada i «A l'aspa d« cancel·lació a l'a. í.d.

S*han ptrdyt alpin«» entalles d'entlntar.

Text a tinta» signat p«r A.BRUNET a l'a.l.d. El full es-
tà enganxat s/pp edició f11.G.

11. Mi MALLOL

i prova d'una planxa refusada
1 prov» d'estat
i prova de la pianxm inutilitzada

P.PL.REFUSADA

IV; aiguafort 1 punta seca.
V: ps: 250 x
VII: 11» lì., a.l.d.
IX: a.b., r.e. El d'aquesta planxa és el mateix

qut el del gravat definitiu, però tal «os-
tra la prov«, aquest* fou refusada 1 això s'aprecia
en renarque» i «n ela trets de la figura que

diferents. Al grmvat definitiu no ht h» punta
1 en se'n troba »Is cabells.

P.E.l
IV: aiguafort 1 de llapis.
V: ps: 249 x 196.
VII: 11. 11.t a.l.d.
IX: s.b•, r.e.

P..PL. INUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: bltellada, de cancel·lació a.s.e.

iti
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12. E.-C.RICART

2 prove» d'estat
i prova de ia planxa inutil

P.. E. l
IV; buri en bistre*
V; pp; 321 x 222,
VII: 12, 11,» ».i,d,
VIII:M1/2M, 11.» a.i.e.
IX: s.b. El paper és «l dt î'«dicté tallat a la

s1ha tn el V.

P. E. g
IV: burí en bistre.
VII: 12» 11., a.i.d.
VIII:"2/2", 11.» a,1,e.
IX: proves idèntiques, no hl ^a res afegit.

Es tracta de proves i*l ~:aì*ix esta .
S.b.

P.PL.INUTILITZADA
IV: burl en bistre.
IX: b í se l l ada , de cancel·lació a,s.e.

FELICITACIÓ PE

1 prova definitiva

II: PLA.
I l i : veiem la cara d'uria el cabell r eco l l i t i

la d ' un nen.
IV: vernís tou.
V: ps: IbO x 84.

VII: L'f*" • 11* t a,*. t, 1« de la planxa.
IX: al|peu del gravat hi ha escrit tipògraf icament: NA-

DAL / 1954. a 1« cobert« d'un plec i
a la plana de 1» contrmcob«rta posttrior hi troto*«
imprès: (emblema R. V. «n gris) / FESTES /
(signatura autògrafa d* N« d'IMBERT i d«

PLA, * tint»)

«¿0
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DOTZE NUS
NOttS

U) à l 1 apartat "Les Col·leccions et gravat« de La Rota Vera"de 1
eapitet DAMS PER A UH CURRICULUM V1TAE M JAUME PLA dal lli-
br* If, jp·a.yata .L t un jMtor»tra_t _ dfJ vmmf If (Nono|jr*fiM dt L«
ROM Vera), hi con»t« erroni«nent la data de 19S3 (pg.99).
Tamoé al catàleg Las Edicionea de la Rosa Vera editat a Barce-
lona l'any 1961, al punt 10, ELS GRAVADORS DI LA IOSA VIRA.
DOTZE WS., *« parla de l'any 19S3 i no pa» dal i954.

(2) Tal com succeïa a la M «1
évi gravador i« compost amb un eo« més gran que ti ite

l'escriptor, per donar major relleu i importància al primer.

(3) La Secció de Cravat» dal Muaau d'art Hodara d« Barcelona pos-
»eeix 1'EXEMPLAR ÛM1C d'aqu««ta «»i-leccio qua, «n principi,
hauria d« contenir» tal ço« «s diu m la justificació del ti-
ratge, «1 dibuix original d«l gravat, tote« Im prové« d'estat,
ui.a prova ée la planxa inutilitzada t l'autògraf del coawntarL
Però no «n tot«« le» estampe» B'meQupl«!* aqu«at requisit, po-
que» »6n i e» que ho t*nen tot cooplat. Un analitzadaa 1*«
prove« final» ée l'txcaplar ns 41 tfa 1« S.C., fare« constar
la »èri« d« prové« »diicional» «uè -co« ÚNIC- conté
l'exeaplar d«l I.A.M., a«b laa a«v»a dif«rênci«« í peculiari-
tat». 11 s coure« són «1» taller« ú« JaUW COSCOLLA.

(4) Vegi's 1« dal» nu« d'aquaat §r*v«t a«b ei de let ba-
ny i st«« qu« aa « I« plana i que foren pintades
per l'any 1918.

15) A la portad« dal plac 3 no consta que hi hagi punta «eca en
gravat, paro un eop analitzada datincudaaMHit l'estampa

i la a«taixa planxa, «firmar «p« , encara que poca, n*hi
ha. (v.nota 16)

(6) Autègraf dal del Gravat 3 de « cura
da i que nart d« dal M.A.M.

(7) I.PUIQ té r Exemplar 61 d'aquesta coriaceio i
analitzant l'aataiapa eorr««p«i«nt m aquast gravat v«iir«
cm Im firmi d« i» i« i« «p« 1« d« l'txaoplar
41 d« 1« I.C. L« firma ia méa o rrenys iiixli

Per altra banda, ha« d« dir qua «1 tant i» asti »ipiat.

4*1



DOTZI NUS
NOTES

19)

Banyistes de J«
i 45 * 53 c«. 1918.

A 1« portuali del plec 6 no a'eaa*ir.a que l'aiguatinta a
la ho fem ei gra-
vat, a d« pinzelladm direct«, i ep« no
és pas una normal» Mb reserve«, una va-
riant. Podri« ben s«r una aiguatlnta al
« , «p« directa-
ment ho feien « i« goma «n 4« al

il dal aatà «»crit per JâWB PLA ja epe è» la
•atéixa gr»fi« que la del plec i que correspon al »eu §r**at»

«1 llapis §• «is «ter que no pac l'emprat a la signatura.



DOTZl MUS
IlOftS

(10) à I 1 Ex empi. r «1 da FRANCESC X. PU IG HOVIRA «i tsxt de JOAN
CORTÈS no esta signat.

(11) A la portada del plec 10 no hi diu que hi hagi burí. Havent
vist, però, ia planxa 1 la prova d'estat Jt 1' EXEMPLAR
ÚNIC «tel M.A.N. qu« analitzar«« en *1 seu moment, pode« as«e>
gurar que a 'ha fet servir aquesta eina «n algun fragment del
gravat encara que «n poca quantitat.

(121 Fragment d« l' autògraf dal comentar i dal Sravat 10 da
M* a cur« d 'ANTON I que pert da

1 'EXEMPLAR dal M.A.N.

(13) Una d'aqyeste» prove« correspon a I« felicitada a« Nadal del
1954 qua 1 'editorial regalava ala «ub»cript«r» . qua 1»
i.C, no la poaaaaix persie no ara aubacriptora, fé» constar
la de dal i.A.«. per tal a» f*r-oa una breu
anil lei i deixar-ne constancia.

(14) Si text porta 1« dat« d» 1953 «oït ben «ar
el primer plec vagi sortir aqua 1 1 any. Potser «qu! poérfe«
trobar 1 '«Aplicació al fat que alt catàleg« citat» a la nota
1 s'eeaenti »questa data «n lloc dal 1954 raalaant conata
« ia portada general de la colicelo.

(15) ñevim »er l'ulti» gravat fet ti doñea al aagttant,
d* ja hi «1 1954 i el »eu
port* la del »ea «l« dai »ataix any.

(1C) En ««tat i« o« »'«precia 1» punta ««cm f«« fe« cön»t»r
a la definitiva i que no a'easMnt* a tècnica a i« portaéa
d« I plec. (Gravat 3)

(17) Tal ço» veure« en ia aava anellat. prova fou feta
en una planx« que «s refusaria.

(18) Si bé aquesta prova »cabia gravada a la punta seca, també
pedrÍM afirmar que t« tracta d'un burí, perd fet amb una
eina tan que Íes entalle« semblen més pertànyer al
món vellutat de lea puntea seques qua no paia a la nitidesa
del burí.
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