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O*aquesta tesi doctoral
s» n* h» f «t tir,a tirad» d* dotze
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Molt«« són Ics persones q ie han f «f possiti» que

aquest« tesi doctoral es dugués * terme i que «oïts es

devenliuents de LA ROSA VEIA sortissin m la llu» i e«

f«»»tu públic».

Seri* llarg citar-los un* i

1« sev« particular col·laboració en treball. Tan-

mateix n'hi ha qwantet que no puc a«ix*r

i » le» quält vull fer palé« el «eu

i sincer p*r tot el seu ajut t «

T.cment i m c «d« hora.

D« tiles vull deixar-n«

Tiercés ai recolzament Incendie tonal i a la

disposició, els dec» en part, 4'aques-

ta tesi.

En priser lloc vull l'ajut 4« JAWtt PLâ

que en tot , dl» *n li vaig e*-

la intjnclo, e« va obrir It» d* «

oferint-me *.c*:a 1« i te-

nia al abast. la MERINA, 1« nul 1er,

no s'ha de « les pregunte.» i

jo els ho agraeixo.

D'IMBERT. fill de ü» D'IMBERT, taripcc

podia faltar en d'agrainents. Ill era va

•lonar uní tnfonmacié particular sobr* una de les

qy«, PLA» va catar »és es-

tretament lligada a l'afer VEAA.
ü» er» i «11 e« va poder Infor-

i orientar aofere aspecte« interesaanta de la

«t M



seva vida 1 tumbé sobre aspectes r« 1 mtonata amb Là IOSA

VEÍA. Observacions tote« elle« que m'h«n estât de gran
valor per »1 treball.

T air O vull lonar les grée Íes a tot« el« coapany« de
l'Especialitat te Cravat pel seu recolzament, l molt «n

especial a ROSA VIVES qui» aab els seu« coneixements tan

sil í ¡is srbre t eme a de gravat i sobre la manera ï'invet-

tigar-los. m'h« orientat en tot »ornent í m'ha f-pès »
3̂ 4'jir endavant sens« defallir.

ET ral fer constar tot seguit l'atenció

:el« Ter.tres 1? la Secció le Sravats »le la Biblioteca

iff Catalunya l sn particular le FRANCESC PCMTBOMA t dt

M* ANTÒNIA MOHTHANY, ecnservaler í bibliotecària respec-

tivament de ¡'»snenta'la Secali.

F:NTBCr«A m'hm facilitat tot tipus ile

i locuner.ts illasius a! t-.-ma í r'ha fet alonar ¿e
la f:mila experiència li ha apcrt»t i jo

ignorava.

M« per 1» h« qui

s'ha ocupat de proporcionar-«« tots eia i to-

tes les planxes la Biblioteca »obre LA IOSA

VERA i h* el
•lels llibres un regitzell úe I •notación»
propis i« 1« i 4e profit
per a la tesi.

Així mateix l'amabilitat 1 «Is favor»
rebats per part d'AMNA MODA, de 1« Seccié

de Gravmts d'Art de Barcelona» i de

CAM« PUJIULA, auxiliar d'institucions cultural» €e la
mateix« Secció.

tí



Ambdues no s'han cansat de f«r caminades amunt i

avali pels inacabables passadissos del Palay d« Montjuïc
per tal d'accedir a la fotocopiadora I reproduir-me allò
que né« m'interessava.

Els seus passos i la seva bona 41 16» però,
han valgut la pena.

ta el torn »r« et regraciar i reconèixer l'atenció
qu* dispensât «1« 4* cinquanta ARTISTES PLÀS-
TICS l ESCRIPTORS tingut la delicadesa i l'ama-

bilitat d« contestar «1 qüestionari se'la va enviar»
deixant la »evi activitat p«r • dedicar uns

m. llur col·laboració.
En especial, però, vull 1«« gràcies a JCMHff

AKAT i a RAMON C ALS I MA ela qual«, 1«
ran avariala» r "han obert i d*
5eva r*r parlar llarg, 1 d'allò

va significar LA POSA VPiA a «11» 1 p*** a
1:rs i'irt;t ardisti; i cultural d« l'època.

Ells Ics han pesar tin d« »orra particular

en treball í el» ho agraeixo «i* cor.

JOS!!1 H* mio» un altre »oït» artiste*
collabora»* a Le» Edicions» v« 4«i«*r «a-

»t«p«ïdes activitat« p«r »
profitosa cart« I farcida d'informaslo.

Vagi per «11 el m#¿ «graïaent.

Dintre d'aqueste» «erees tan personals» cal esaenfar

l'ajut i favor d* flAüCÖC X.PUIG ROVIIA qui» p«r 1« se-

va estret» relacié i lliga» el tea» ROSA VERA, at'ha

pogut oferir d« gr«n interès que li agratlJto.

fa



X encara dues persones né* «n aquesta 1 litt« um re-

coneixements.
E« tra«t« <ie JAUNI C08COLLA, estampador de bona part

de les darreres collecclor.s de Là IOSA VERA. £11 va viu-
re »oït d« prop l'experiència, «ota y« prisma objectiy
i gairebé d'incògnit que li ha permès donar un4 visió
«oït peculiar» recolzada ¿el coneixeiient tècnic adquirit

tants anys d'ofici.
Z JORDI SÁNCHEZ, l'al r. re que, que

no hi v» assistir 4« pi«, «n v« tastar
fcnt-n*ho »«ber i així vull consti.

vull «1 de

mei t n'han *n qüestions
•le l d» correcció a «1 treball.
La COMÍA AMU., 1« J O AMA FORNELLS, la CORBERA, la.

Ma.TERESA CASANOfAS 1 l·aLB·QT CAMÍ.

agraeixo 1» paciència de JOAN BADIA qu«,

a part de fotocopiar-«« 1« tesi i profes-
sional itat, no s'ha * repro-Suir» les
4ue convingués, qualsevol full o ditali »i aquell no era
lei grat.

I en 4»rrtr llac, no »1 1«-
p«rqyè «n el colofó llibres é» on pré-

hi Äp«r*i« 1« relació tèc-

nics, é» « dir» d'aquelles les qual« no

hi hauri» pel·lícula* o espectacle« «n lloc
iones» d»rr*ra «1 teló i a Î« llua, «1 so i ï*
imatge, vull «»crlyr« el i le» greci«» p«r 1«

ajuda l coR«*il» particular»» experisMmtats t
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«1 director, JOSÉ NILICUA, desitjant que
«1 deixi satisfet i sigui profi tos«, *n al-

o altre, per a tothom.
L'anhel is gruí 1«« hör«« «n

bé a*ho

ff



UiKS P A R A U L K S D ' I M T R O D U C C rÔ



ELECCIÓ 1 JUSTIFICACIÓ
MI LA TESI

QUAN «s propo«« f «r tesi doctoral, hi h«
que calen tenir «n i no e»

oblidar: ei «»collit »Igni »^»ssionant per

l'ha d« treballar i» en lloc, sigut
en la «»Jori» dels possibles.

E! priaer punt recau «n «1 doctorand perquè ell és

qui tria ei i l'ha de consolidar durant el pé-
riode dur« 1« el»borací6. El segon, evidentment

report» satisfaceions personals a qui i'«seria»
en d*rr*r ter»« es el públic a qui va dirigit qui

n'obtindrà els beneficis rest a treball d'ir.vesti-
ió.

Escollir e! de la tesi Ja tenia
de bell antuvi un condicionant -no negatiu-

m'acotava «1 terreny, à la Facultat de €*
Barcelona, d'on «r« I encara professor», el
-l'actuació pedagògic 1 es el

del gravat i 1'estampació.
El i§84, l'any en què vaig inscriure 1* tesi, feia

h«vi» entrat « formar part de la plantilla do-

cent de 1« Facultat « ée gravat. no

en si havia d*invertí r tfe

la vida elaborant un treball 1 a«tfic*r-hi
hores, treball d« «cure's 4*a^u«»ta

de le» art» plastique». El gravat» era
l'àabit on s'havia de situar i* investi-

gació.

fi



Afortunadament -encara que tnolt à* tant en tant« lli
ha persones que s'Interessen per «quest aspecte de l'Art
t es van fent estudis d'artistes dins la seva vessar.t é»
gravadors. Jo podia haver estat una altra d'aquestes
persones 1 escollir algun dels tants artistes oblidats 1
enfrontar-»e amb la seva oöra, Pere no ho vaig ftr. Jo
val i m an*r per altre» casiins.

Ho vull dir alm-è «1 tema que vaig «»collir
estigués oblidat» crec sincerament li cali«

revalorlttacio 1 H era necessari «profundtr
en certs aspectes.

d'un principi vaig considerar qu« i a
elecció de reportar quelcom 1ins «1 ¡non lei gravat,

*eni» clar havia de ser queic;« de proper,
^eleom d* molt nostre i a ser possible actual.

el 1 1 oc on un h« és sicÎt ses atractiu
que no un lloc llunyà on potser els lligams

I tls arrels febles.
LES EDICIONS DE La «8

cc-if, oportunitat psr §*ti»fer anhels:

«1 per tot »Ilo v« significar en-
vers Is revaloritzaeió gravat» i per haver-se engen-
drat en l'àmbit de publicacions

t en -átala. El t i tol h* al treball
plenament .1 aquest sentiment.

La VEIA» « » set, er« un força
1 em perseti* contactar d« les

hi participar. L'alicient parlar
directament Interessats o rebre c»rt* d'ells
és molt gratificant no els o

per referències d'altres.
fou cl AU « l'hora d« • aquesta
tesi.



Per l'època en què vaig resoldre ««cetiir aquest
tena, l'octubre del 1984, tenia lloc a la Sala Vayreda
<1* Barcelona una exposició sobre «la l l ibres i els gra-
vats de LA ROSA VERA. Noranta-tres ert i s tes f arc i er. la
llarga llista d« gravadors 1 «1 catàleg s'iniciava i
dola £Ai» aquestes paraules:

Ií4ít /Tackt* Svnytf âonmm «I t«t "ton 2
* ii ï '**tcMpae£¿ 4*îéiia pïa«ata reatfïsctda p«r

Ijt fcHêfsiâ d«l$ Qpavma et \i

,*ïí"!t*ï3 l*:'.»? ? r íf* ¿Twnfr*rt £ i* I'srttíta
r* »**'3 * « * *
Iwi- :r****2 »xrctffiìi-/ fpftifn«-» íesvtt t l·ir ",'''*"*ft~

i? s ;
>*í ìtt «-^tr t*1* : » j!* «w« fron» artt***3 :«»:*rci*-

f i» es i» Jte I * o r ; g i n a l -

Dass en var, cridar I*»t*ncl6 d'aqueats fr*g-

€r,*s. L'ona, malgrat «I títol de l'exposició
r* E^ s * * i bres i els & r a * * i°s* .Ŷ r» n° s 'es-

sent é s per res sís llibres i es citava «1 1949 inici

n fita dins La

El f «t qu* no «a 4*1 a lllbms editats

íes collections, e« v* fer 4* 1*

O' poc coneixeaent «s tenia -en g«n«ral-

VERA,

La e« sorprengué fou qu« aquesta

exposició «s pretengués activar el ccilçrclonista er*¥trg

el gravat. Els coiitccionlst««» precisament p*r I« seva

condició, ja interessats en aquestes qüestions.

Allò que cal és el públic I LA VCRA, aestï

el »iste«» d« subscripció econòmica» va fer molt

*n asp*ct«.

d »aquest« t d'aquesta incongruent I«



vaig veure més clar encara que la meva missió era la

é« desvetllar p »on t s no tractats fin* aleshores i encoma-
nar l'interès a qui pogués llegir aquella tesi, oferint

vessant nova t diferent.

LA YZRA fou el d'un» editorial per on ht
desfilaren a*yn centenar d'artistes plàstics 1 d'es-

criptors unit» en una mateixa tasca: i a <1e donar al gra-
vat la categoria que es »erelx dins el món de arts

plàstiques.
Sot» el d'aquesta editorial s'hi publicaren lli-

bres, col·leccions d'estaispes, d'ar«

tistes, textos literaris» nadales...

El era »oït vast, i res est calia

assadentar-œe qu» «^ hi un altre treball d'aques-

ta mena.
Vaig posar-ne imrediataatent «n contact« JAUME

PLA, un dels responsables principals d« l'otra, i h«
ie dir que de seguida «"obrí Its pertes de qualsevol

informació í s'oferí a ajudar-fte en tot.

Tret del catàleg editat per 1'Ajuntament de Barcelo-
na en motiu de l'exposició d« Col·leccions, al P*l»u
de la ïirrein« el 1985, o d« le 12

i un autoretrat de PI« «<Sit«o» per 1» VEIA,
on x. f» un recorregut per 1» tra-

jectòria artístic» d« PLA» 1» resta d'infoniaelé

es limita « articles de reviste» o diari» «n

el d'alguna exposició o en altres ocasions.
Cali* però donar-li de vist« i é«

el que intentat fer doctor*l»procy-

«ni là j» hi havia «»crit o d'aliè

que es podia trobar en tractats gener*!» de la HiatÒria
•i« 1 ' art.



Veient que el cavall de batall« tu» quedava reduït m
l'estudi d'un« »oí« persona, 1« qual co*« «1 bé no és
senzill, «I que facilita 1« tasca de recerca, en c-.la
posar Unit« « l'afer.

Aquella extensa participació de col·laboradors abra-

gran diversitat d*«stils i d« mtnmrmm d« fer
1: f e ren t s «Is «tol« altres.

d'aquell ventall tenia al abast

cenyir-«« a 1«» possibilitats l vaig
estructurar «1 treball um «añera i assequible.

Abans -le comentar COM s'ha elaborat

i quina metodología s*na ««prat, voldria deixar clar
T-«e aquesta tesi està feta per un» persona
el gravat en la vessant artístic« i locent»
r.o és rap historiadora ni una filòsof« ni cap escriptor*.

I;: això perquè sóc zonsclent que »1 treball»
l'aquella faceta innovadora que ha de tenir»
--•»r :ar.ce?. He restaren t penso que no en podia «n
-arips : àr^t i * s que se r? '«rapaven, «8«gajiï-ho en un
r."neixer.*»nt ? en paraules vanes. conscient 4*
'»ves I ;TÍ ta;i :r.s i le Is T.eas mitjans i ho vull
constar.

Altrament. 3-5¿est treball tampoc és cap defini-
*ìva r,i melt renys. Tmî com es podrà wur« «n el

v?iuparïent -i« la »resi, hi ha aspectes que «a trmc-
*sr -és àírplíament í l*s l'altres òptiques.
La investigació lones queia efcerta a altre» i «
%1'res punts 1e vista. L'envergadura del bé
.̂.e s'ho Teretx.

ïafcea també q-j* si a^jests treballs no es publiquen
sin predestinata a stsure's en àabita »oït reduïts» però
se-pre hi ha l'esperança que l'esforç ultrapassi ei«



liait« d'uns prestatges d'arxiu 1 «urti m im lli»,
i» al menys el desig dels investigadors.

FONTS UTILITZADES

ACLAtlfS «quests punts» passe* tot seguit a
del contingut «specific i concret de I« tesi i »
les tonta «n «1 «studi.

1«« principáis tre- la infor-
mació p«r «laborar «1 tribali. La d 'el les» i
la important d* tot*»» fou la I 4*
JAIME PLA.

'. ;raés arîïr » l i j» s'dauri» fer un treball
•„--•••ssAr-: ?*!*r<» LA tot ,
• r* ^r« 5ue la i iversitat i í -le
p .-.rs 1*» v í a * a «r» important i fins 1
- ; r . ? í * » « * « i : qje voli« dur * l i ) .

T * ¿r í»g. ;* de xerrades» entrevistes»
* • , «„«s t 3jgdçí·r;*B€nta i vtsit*» »I cator-

,-» >1 :arí le 1» Budell«rs, «1 fibid»b-o»
- r - f - r r a r *.:* -n i
1 a «èva recerca.

Mercès « JAIKE FLA i a la stagni fica recopilació,
T i * a ¡ : a a ~ í é ; ,-rlre regnant entre ela papers de casi.
.-•»va. v a i g F?-1er d isposar de diversos testos de primer»
-à. le r a n ^ s r n t s de iifer*nts escriptors i d* díruíxos
. proves 1* gravats ^ue ningú no havia visí »ai encara.
Tirré s«'-í p rcpo/rc i rraren escrits» catàlegs l articles
> d ia r i* o revistes que dif íc i lment ea podrien coaipilai*

la disposició i faci l i ta t« «n tot
of«rt PLA.



L'àmbit et les col·leccions de LA »SA VIRA «r« força

conegut per les exposicions que se n'han fet i pels ca-
tàlegs que its recullen. Pera quant als llibres, res

d« res. El buit» tret <Tal§yn*s critiques esporàdiques
«n el de llur apártela, era total.

Les explicacions i demostracions que sobre el »on

de i» bibliofilia m'ha ensenyat JAUME PLA han enriquit

«n aesura el «neu coneixenent sobre el tema i a "han
amb ganes » veure el recull d'aquesta obra tan

poc estudiada. La cura que he posat en ":ada detall de
la tesi vol ser, en certa aesura, un homenatge -un

homenatge- al són de la bibliofília 1 i« l'cbra
ben fet».

1 del director de i€s Edt-

cJons i l'ajut d* 1* bibliografia hi ha a la
tercer« de les monografie« ûm LA a

JAUME PLA i veurem «n aquesta tesi (2), vaig comen-

çar m treballar «n «1 recull de P*r les

va passar» a minin, -on <ie cadas-

cun d« I s llibres ei editorial de LA VEÍA.

Aquesta visió em l'evolució d«

i la «le cadascuna enfront total.

Alguns preferent» «'oferiren la possibilitat

de confrontar Its diferents d'estat i valorar

el d*elafcor»ció a tirades
les -les d* en un

pi«- * i

l'elles ja n fer un altre llibre.

Aquest lír.ucics estadi es va portar tot seguit cap a
la de 1^3 fonts -lirectes 4*on he pouat el mate-
rial per a aquesta ofcra. Es tracta de la Biblioteca de
Catalunya la qual posseeix la aajoria de les obres edl-



tades ptr LA ROSA VIRA i qun var«tt ser adquirides sï'yns
anys ençà ««rees a Í« tasca realitzada per FRANCESC
FOSTBÖNA, responsable été Î» Secció d'Estaapes d'aquest«
entitat.

En tercer ilo**» i això no vol que hi hagi ordre
de preferència, cal citar la Secció te Gravats tel Museu
d*Art Modern te Barcelona. ex,e«~
plars acabaria de ctrtes
le la Biblioteca de Catalunya.

Aquesta Secció es en depen-

dències del d'art d* Catalunya, d« 1*
resta qae hi h* al de la Ciutadella.

Ei fet que ei M^seu d 'Ar t Modem fos subsc r ip to r
le Les Edicions í pcsseís 1 'EXEMPLAR ÚNIC d !alg^r,es r t l -

leccior.s m 'ha r f e r t l a p o s s i b i l i t a t le gaudir de t;t
un ven t a l l de prevés l 'estat i d'estampes refusades,
d 'au tògrafs de » e x t t s " 1* dít.jixcs 1« gran :r,*erès ^^e
T,ai no s 'havier çxncsat er. p Ib l í e . Ar.b elles he pogut
esbrinar i conèixer rés a fens ei preces í la h i s tè r ia

de cada gravat i -í« artista.

Dins l 'apartat de les col·leccions de LA VERA
ne es pot deixar d'es»*ntar el d« M*
Sense e l l » a prcaotor de edicions» re-

c u l i d'estaapes no hayria estat possible.
En cl moment de fer tesi»

VÍCTOR M« D ' i f f i sERT Ja no i
ranca la aoprtació persola«!.

Un f i l l » D'IMBERT, es va oferir

ptr cxplic»r-nos tot allò hi havia en la seva íaeaò-
rla relacionat amb ei í LA VERA. No és
.in testitMni directe altre», serè la seva con-



tribucló és »«n» dubte Important 1 en» na ajudat a co»-
prendre «t 11 or qui «r« i què va significar M*
D'IMBERT din» LA IOSA VERA.

Quan coneixes personalment Algú en pots donar una
visi6 «és aproximada -si bé no sespre prou objectiva-,
però al nor.és en saps coses per referències» pot« equi-
vocar-te 1 donar false« vision».

Nosaltres no htm tingut l'oportunitat de parlar
VÍCTOR M* D'IMBERT, però crelé« que les paraules del

fill i la d'altres persone« qu« el varen tractar»
entre elles JAUME PLA, ens han ajudat a couprendre11

rallier. Les seves opinions ens ha« servit per omplir
certs buits que r4o quedaven prou clars i
completar la infornaciú ens stancava.

Un altre dels llocs imprescindibles on «n»r per com-
pletar «l er« dubte el taller on es

les darreres obres d* LA VEIA i en es tro-

encara moltes d'aquelles pl«uter
a formar part del de la Secció d« Gravats

•lei d'art d*ï Barcelona (3).
Es tract» del taller actualisent dlrlgelexen «Is

JAMŒ COSCOLLA i JOIUÍI SaüCHíZ. SI bé el

va p&rticlpar «n les tacque* d« LA VEIA
en una recent, »'hi va

les moltes vegades i v« viure de aquella
en què, essent l'ajudant 4« PLA» va
dels col·laborador». El tècnic I
la experiència m'han ajudat « *nt«n-

dre i arribar a en
relacionades col·lecciona d« gravats.



La darrer» font d'on havia 4e »ortir la resta de
la informació emanava dels diferents arti*t«« plàstice
i escriptors que van co H «llorar a L«« Edicions i
dels col·leccionistes i bibliòfils que desinteressadament
n'han ofert «1 teu ajut i han deaoatrat 1* bona
disposició,

els pria«rs» els col·laboradors directes,
és a dir els ¿ravadors 1 «Is literats, he mantingut
una relació escrita alguns» oral altres i,
cal dl r-ho, de resposta denegada le reata. H* estat

tasca laboriosa i entretlngyda» d'analitzar quines
persones havien mort, quante» vivien encara i, el
difícil de tot, localitzar la seva residència. Alguns
d'ells mort «entre dur«v« 1'elaboració del treball,
però afortunadament tenim el testimoni escrit d'ha-
ver-hi participat.

Vaig haver d« recórrer a la llista telefònica, a
1'Asscssiació d'Escriptors de Llengua Catalana» al Palau
Marc, a -diferents guies artístiques, diccionaris d'au-
tors, enciclopèdies, etc. d'un centenar de cartes
enviades a dels artistes plàstics, escriptors,
entitats 1 col·laboradors que, e« plau dir-ho, «n un ele-
vat percentatge, contestat les pre-
guntes, n'hi h» s'hi negyen, d'altres
ho obliden o no hi donen luportància» d'mitres fins i
tot ignoren haver-hi participat. tot» repeteixo,
el de fou altament satisfactori.

als col·leccionistes 1 de 1» bibliofília
varen adquirir a i guns entupí «r» de Là YE1A he

de dir accedir-hi €8 presentava difícil 1 encara
més consultar llurs esferes. Per mitra banda» LA

tan extensa 1 tan e»brlnmr on es tro-
baven cadascun dels exeaplars» tant el» d'edició
corrent tls preferents, erm un afer llarg 1 en t re-

• M.



t ir-cut qtM peería donar i loe «*n» dubte a un altre tri-
bali d'aquest tipus. Tot i haver contartat algunes
d'aquestes persone«» la recerca dels «x««pl»rs resta
oberta» perquè n'hi ha «ilt» d'altres d'escampats (el

4«! taaibé «i» ha diversificat en 1*» herències
1«« vendes» ofertes, etc.)

1» impossibilitat de poder oferir mostra
prou àmplia dels diferents «iteaplars disseminats arreu
pels motiua esmentats, vam decidir i creure convenient

fer anàlisi profund« i completa d« les obres
es trobaven m 1« Biblioteca de Catalunya 1 al

d'Art Modern er» suficient i prou Interessant per a do-
nar i de» clara i objectiva de l'estudi de tots els
gravats. Entre les entitats hi h*;rí« tots els lli-
bres 1 col·leccions editades per LA ROSA VERA
llibres, La ma1 ve st a t d'Or t «n « i Obres completes de la-
vi g r_Benguere 1, vmig conc altar JAUME PLA.

METODOLOGIA ADOPTADA

TOfA informació calla estructurar-la de aa-
r.era interessant i coherent, lògica
1 entenedora, però clhor*.

Els llibre« constituïen part prolifica i
extensa ningú no s'havia deturat « analitzar
en profunditat. L'entuaiasn« JAIME PLA per
la bibliofília i cl coneixement en tenia v« fer aug-
mentar en gran «tesura l'expectació i la curiositat
d'anar al fons d'aquell* interessant facet« dt LA
ROSA VERA, esdevenint així la part creativa del tre-
ball.



En un altre orar« êê coses, i m factor Inno«
vado r de les col·leccions f ««n* dui} t« t Is gravats més

coneguts í populars 'ï« tot»), destacarien It« »porta, -
cions personal* dels col·laboració-s implicats, les proves
addicionals de 1'EXEMPLAR OHIO del d'Art lodern de
Barcelona i las dal prepi JAUME PLA t» en tercer lloc»
l'estudi tècnic 1 de catalogació que »*nc«v* tn altres
referències al tera. In aquest estudi és on r«««rqy««

la nostra «portado pel fat de conèixer «1 per
pròpia experiència. Creit» esbrinar si

és un aiguafort, un vernís o litografi» és difí-
cil si no se n'ha fet cap, i aquest no és el nostre
cas.

Per altra band», el recull d'articles, discussion»,
rèpliques i contrarèpliquts les exposicions 1 ca-
tàlegs de l'editorial «s un altre factor
la taula noves opinions t punts de vista sobre
pública. divergències i enfrontaments «ntre
de diferents ideologies artistiques confereix altra
neta de color al treball.

l'extensió ha la tesi «
que hi anava treballant, vist obligats *
rar-la en tres volums per facilitar 1« sev« lectura.

El prin«r d'ells recull 1« part d'exposició

del tema les cenci usions finals 1 dividit «n
cinc capítols.

Els altres -els *xt«nsos~
apèndix on es les anàlisis de lli-
bres editats per La i Its col·leccions de gra-
vats respect i vaïi*nt,

El II a l'Apèndix 1 referent »Is
llibres i l'he« titulat ELS Dl La



El Volum ill el configura l'Apèndix li i en ell es

troto« Panali«! cte la COL·LECCIÓ Of ffRAVATS CONTEMPORANIS,

ELS GRAVADORS DE LA ROSA VERA, LOS ARTISTAS GRABADORES

i 1« aerie incompleta de GRAVURE Ef POÉSIE DE CE TEMPS.

Aquén! apèndix port« per títol LES COL·LECCIONS DE LA

VEÍA.

CAPÍTOL I. INNOVACIÓ, AVENTURA, BŒ»ŒSA CULTURAL:

LA ROSA VIRA

Eli aquest volum hi els cinc capítols nos-

tre treball monogràfic els qyals tot seguit.

En cl printer tractat de visió intro-

ductòria I genèrica de LA dos

cíe la PLA, ei di-

rector tècnic» 1 K* «1 seu editor 1

mecenes.

II. EL LLIBME, OBJECTI D «AIT

SEGuIDâJŒH? i l 'ordre des que apa-
reix LA VERA « editori«!, tocava parlar
•lela l l ibres . l l ibres constituïen part «oït pe-
cu l i a r i de la s« n'ha parlat «oït poc
o LA gairebé sempre
s'associa col·lecció«» 4« gravat» i prou. Els
llibres eren un al calia enfrontar-se
«n treball d*investigació i no e» podií* dei-

30



xar de banda de cap manera.

IH. UB COL·LECCIOKS I ELS COL·LECCIONISTES

IL següent punt a tractar era el de les col·lecciona
que, recollit en el capítol III» «braç« tant les col·lec-
cions catalanes» on s'iniciaren, les castellanes

m Madrid 1 les temptatives d'internacionalitzar
les edicions m França la col·laboració d'artistes
estrangers, però que no s'arribaren m dur a terse.

a fet innovador de les col·leccions -sens
••iufcte els gravats cèlebres i de tots
(molts crítics i escriftors al·ludeixen a aquestes

en parlar de LA VEIA)- calen destacar lea
aportacions personals dels col·laboradors implicats als
quals se'ls va enviar enquesta a fi d'esbrinar
aspectes sobre el darrera LA ROSA VÜRA.

Fer fer-nos rrés conscients I tenir testimonis
•li rec tea de teta aquesta empresa i del seu funcionmaent,

fer llista d'entre ela de cent gravadors
i escriptors hi participaren, separant aquells que,
afortunadament, encara eren entre nosaltres i »e'ls va
enviar carta m d'ells sèrie de pre-

la participació en les edicions,
respostes ofert visions dtl

i mercès a l'alt percentatge d'elles, afirmar
força representatives de l'opinió general
collaborar-hi,alhora proporcionava un tillor

•-r.Mxement d« l'autor les {4).

F--1er tenir addicional»
4« la DE i d« ELS

DE LA que contenia l'Exemplar del

Jf



Museu d*art Modern lui suposat una revelació m moltes
preguntes 1 dubtes que quedaven fosco* names amb les

proves definitives de l'•dicto corrent, que
aquesta és una altra de les aportacions més interessants
d* la tesi. L'apèndix on s'estudien les esta»p«» d« cada
col·lecció ho fa evident.

IV. PROJECCIÓ Ml La ROSA VERA

Dl capítol s'ha « terne yn estudi
dels fets externs i no Inherent» a les

en si. Pari*» de 1« projecció « nivell d'expo-

sicions i llurs catàlegs» el seguit d'opinions,

d'escrita» de rèpliques t de eontrarépilqyes car-
tes que han LES 0E LA -tant

-Untre co« fora dei pats- 1 d« Im projecció a ni-

vell d'incentivar el del gravat «n ela artistes no-
vells la creació VEIA.

CAPÍ TOL ..V. IMATGE G*<VADA I PARAULA ESCUTA:

IMA ASSOCIACIÓ COMUNICATIVA

EL * a p í * D ï -rir.^è -<1*rrer iel volum- conté expo-

si:: ó •> -ont es var, escollir els collaborators,

ir*is**s p! isti:« apareixen més, quins escriptors hi
participen, qji va s*çuir gravan* després d'aquesta ex-
c^rièr.'·ia, quants ho havien fet 1« prendrt-hi part.
f:.'.s a quin p-̂ r.» eren fuels les i-.terpretaci'-.ns lels

*"x*. :s per par* lels gravalors« i viceversa, i -le coïa
es revenjaren ei s artistes.

També es fa an es*.Il -le l'estètica i la ideologi«'



regnant «n Les Edicions I s'analitza allò va repre-
sentar din« «1 d*l gravat « Catalunya.

I p«r acabar, cm em natural i gairebé obligatori «n
tot tipus dt treball seriós, no podia faltar un« visió

critic* d« l'obra p«r a treure1« une» conclusion» prò-
piea fruit de l'aportació é* tot«» lea
en la investigació i han donat lloc a yn Judici rao-
nat i personal ü« 1»activitat d« La

BIBLIOGRAFIA

LA bibliografi» s'inclou «n

l'he« dividid« en tres parts 1'especificltat del
i ei perill de fer-nos extensos.

La prisera és la vers» publicacions
fetes per la pròpia editorial el d« LA VERA

í que són les estudiades àmpliament en el treball.

La abraça aquells llibres, escrits, articles
o cartes parlen d« LA ROSA VERA i d* les im-
plicacions dins el del gravat.

I en darrer lloc, un apartat reservat per aquella
bibliografia general però té estreta relació
el tcwa de la tesi i consultat en un o
altre.

ii

APÈNDIX 1. ELS LLIBRES Dl LA VERA

Ell es tro&«r l'estudi i anàlisi d«
<i»»ls llibres editat« l'eoblena d* LA



VERA amb gravats originala. San setze llibres «n total i
que hetn dividit en tres apartats (5),

In el primer s'estudien els llibres illustrata
gravats de JAUME PLA i que món nou.

En segon lloc» tenia «1« 11 iter«» dirigits per

PLA però il·lustrat« gravat« d'altro« artist«» i ŷ«
f o m*n un grup dt «pâtre (i).

I tn darrer lloc» la »èri* de 1«» DE
LA «n yn total dt tres» l« d« SâLA» l»
de i l« del PLA,. Si bé
llibres s'haurien pogut incloure en ela ante-

riors, hea cregut. €n estar agrupat» «1 d«
DE LA VERA, els corr«sponi* un tract*-

a part. Altrament» les característiques par-
ticulars, els configuraven un conjunt i

compacte.

Tant en volum en el de l'apèndix de

771 lece í ens s'ha fet ús d'unes fitxes es
?:~*»r,t*n l s'Analitzen al * apèndix,

en els II i Iil.
intentat «n Anàlisis «3«

obra prjcurant no divagar» concretar al »110
es dir l esc rtur« d'un llibre o d'un gravat.
Fer »quest «laborat fitxes
criteris fruit de l'estudi a d«

llibre o de col·lecció. E» de tre« fitxes:

p«r l'obra «n general, l'altra p«r l'exeaplar «spe-
cific i 1* tercer* per l'anelili concreta
de cad« il·lustració (7). eilet el resultat
•l'una síntesi «sdtvlngad* d'estudiar i veure tot
el conjunt de l'obra i «sbrinar »eri« «I
adient per analitzar-la.

14



Creiem que cada f i txa m un •«(Ulf
l'aspectes prou representatiu» de cada peça analitzada

per considerar-la i etil» a la vegada que inno-
en l 'estudi tf* La VERA. Les tres

»èri« €e punts volen Mir «1 màxl"i d« complets
per visió profiaiéa é« ead* faceta.

VOLUM III

APÈNDIX II. US M LA VERA

AQUIST apèndix, j .»n «1 l l ib res» fona«

el corpus voluBinos d* la tesi i «n el ls s 'hi troto«
la part tècnica d* otoserime iò 1 l 'anàlisi . S'h» in-
tentat oferir un detingut» co«pl*t i tsinuciés de

col·lecció, de I tar.fcé, en

-diferent i *esp*cif ic i ta t iel t*««» «à* cadas-
cun dels textos l i terar i» .

ü~w exemple si bé el proctdlswnt
•le gravat ve a la d* dels

plecs es l l iuraven «i§ subscriptors» nosaltres l'heu
rec on s í-le rat , L ' a j u t d 'un copat»fils i 1« prèpia expe-
riència a h* v*yr«

a al tres aliene» «1 se'ls havien ««empat.
Tet l que en alio

la del p l*c» «n d'altres -en c»nv¿- hi afe-
git sue. twlgraí no preáoninln, hi pre-

PLA era ¿e «ile»,

però 1» «1« 1« no ptr-

*"«tia «specif ic»r-l*s totes. Nosaltres, perd«

l'especificitat del treball, le» citar*« p*r una»

evitant *n 1« sioplicitat d'acruq^ar-les 1»«

)S



anomenades tècniques mixtes, encara que això suposi «n

f rentar-»« al r i »c a* equivocar-'»««.

Aquesta tesi vol ser una demostració que el gravat
interessa algú i «i toé JAUNI PLA no m'ha encomanat cap

delit pel de l'estampa «perquè Ja ti tenia-, aquest

treball vol ratificar 1» iaportàneia el gravat ori-

ginal té din» 1«» Arts Plàstiques aportant-hi un rigor

en el tractament.

Sincerament els he de dir que del dim en

v¿l¿ decidir-«* a fer «quest treball fins »vui es-

cric aquestes lletres, passat de quatre
esmerçant-hi aoltes hores de dedicació, no hau-

ria pensat trobar tantes darrera aquella

va inspirar el d* VERDAGUER.
Tota de fer i d'estimar els llibres que

fins aleshores no «'havia tant ara. D'una

obra variada a i a persones, però
«ï de l'obra fet», i d* qualitat,

obra que totes les obres d'aquesta capacitat té

les seves deficiències I les ««ncances. El criteri

JAUME PLA p*:r escollir «Is artistes i escrip-

tors és el criteri, personal i intransferible, i

és normal, del pri«*r «n e» ft
selecció, del tipus sigui, tls recel« i

les acusación».

Evidentment, LES DE LA han
lini» molt concreta i determinada l'estil
li ha configura! «1 director. És cert

hi artist*» i en »obrarien

d'altres. En conscients i ho constar» però
que LA VERA na significat un« fita



en la història del gravat modern « Catalunya.

féit-emi fü* prevediti tntrt «totatfr** ti» ti-
d'dfew iPàfim i lot bibliofília *n f*w««al§

t'nt«r*M<Mt a artittn i eoHtceicmìttct de tota
ssndicü p#r I*« f-lenifi*** grafiqutt, M l 'kcrt de
ftf el r0ecnfte et l#t »ie*tr«f* tdwisng i

de»

»questes paraule» lloava DANIEL GIHaLT-MIRâCLE

l'obra d'aqaesta editorial «n motiu <ie ï'exposí?i*
llibr* Leg t c amargues de 1 ........ Princ ipat a la Salm Hc\'ira de

(Avui , 17-10-1976Î. Paraules a íes q jais

clavant dels pros i 3è Is contres cíe LA RCSA VERA

i nostres per cloure aquesta introducció al

que ocupa.
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UWS PARAUUS D'IHTIWOÜCCIÓ

(i) Vull aclarir «qui que el noetre treball M cenyeix
ment m lm publicación. de u Mm VÏRA. Molt«« personee
podrien trottar a faltar altres Ultore* i 11 u« trat» » áirigit«
per JAU« PLA o »cita «»altre» gravat» 91* féu fora d* !**
Edicions, tió aabea i en ao« coñac i enta, perd aquest no fa
un eatwit del JAU« PLA editor 1 gravador, ainó de la seva
tasca ço« a director i gravador dins de »j* ROSA V«A.
Així, voïew advertir a aquell «a p«raon«8 que penaaven trobar
ona visió més àmplia d'aqu«ata faceta de JAUM PU qu« hauran
d« recorre- a altres estudia més generala que l'han analitza-
da d« prop. II nG»tr* cas» repeteixo, m concreta i dail·lta
* l'ínblt ée LA ROSA VERA.

Í2) 12 travata i UB autoretrct d« Jaun>e Pla. Un« traJ·ctA'ia ar-
tística» par rraneesc Aavitr Puig Rovira. Illuatraeiona lite-
rari«« d« Joan feixítor. Barcelona, Lea Idicton» de La Rosa
Ver«,

(3) va» a*«litï«r aquestes planxes, encara ho vi-
re« f «r « 1« de Gravata dei «useu d'Art lod»rt* de Sar-

i ai taller é» i JOU»! SAUÇAI» perd
» d1 «r« gali-eoi to'.«* ja «r» troben al Huaeu de Lea Arti
Grafiquea, ai Poc!« Ispanyol de Montjuïc, i allà ca* anar
p«r «1 ea volen conauitar.

'4) leproduï« aquí lea pr»gj»tea que aa varen enviar al« dí fe-
ren ta participants. Le« catorze prii»r»« foren adreçades als
gravwiors i le* altres %la escriptors:

J. Jam* Pio. obmê à* ioKaiïçmp ari) Sa Ven?
i 99 POH

I. De li «J8 99 f pwjpetât ffOOOf ftP « ¿M ufi-

i.

I. fri*** tienici*! «NMrtar? frim o quim* tét I** «i« a-
per vette? S'i&ntifiett me alywta m mnefit? li
agradat ppçi«r-r!«

S. Ha etguìt fm^ftf dt spréê et participar m La Rota Vtra?

f. 4bt M l'tmariptor p«p ¿HanKnr «I MM yravat (&
tie



.

?

UKKS PAMULIS D* UfTMDUCClâ^ra^^^^r w w^^mwmmff ^F ••'* im^mHnmiFWF

contacta dir*ct*9 mà l'ficrlptor f« ttcriptort)
del teu gravat?

8» Ya ttf ffMtwFait í'ïo·iS·íw·iptt p^ /VP <"* ppwtó fd 0wt*
If S**« i««s<»at à* la <7kantttat*

f. p-ffeeix ilgwt txmplar et l'«distà?
•quint i a yiAÍna nvmració

J. eie m km*? d* wxçnKrf üv mè*evi$topf Q form M«
Tut?

11, Itfollí 'Msïi matti* el tftm ètl fKinaf o fott
Jt Jzwn« Pla?

Is. C?na¿dfm fnftrtztJat î* intcrpMtœiâ eil **« gpsmt fa
fit »gut gjwmti? Miaña pf*f*eit wi «altf»

'í. T's s«nt p*syat«, «té ua tífnof i nmaror pltgatt,
"-.¿li iif ~2ttt Its tdifionê aVutret, ü s. «*«wa î̂i* t'ana-

-3 í'kay*i> participat «n «<|ai«t£a "awitura d*
T ï »r^t ïtra*? ^uina rtfltsif «n /apta?

I. Fia A «è M
Cfl* t «* tNM

I. 5» I« pwpoftd à»

J. 7i ftsotlir iwtíí wat«¿* «t ffmoaaop ta tie pwwrfswU
?<:? S'í no fyu «íarf» sptí *î va p

4. f« #ï d'egeriítp* el f o ftê t«eto»J, fcmía
jfa *í ^Pintat? Cvxiixta «I *» fit« I?

S. Tingué gymnast** Mrêcttê me et §mmâo* fs
qu*



f. fluurta prr/eTtt

ti «a embua? m tant de pa0*u- a
rtlxcùf gravador/tteriptor. m tue éì
vctdcr, som y«ntc tant

f.
quantitat?

í. Ps****« alfitfi
in« í a faiw* mftemtïié

ï-\ n* t«•» »

««eritavï St'n ricorda et to

Jt l**Mc€éf fotlrim Mpce^fièv
serreipettEHf

¿í* fo*pnf? fm «nta«w*í|««»? o f«^*i un aè-

J J. £1« «*«* t«eto»f «U w «i0Mr pUpftt«, »11 <fír to-
f»» i«» e a «Mina ?u* t *<s»ip« H í «mut?

*2. «í f »t rf*îteî?*r portici?* m
*€»€ütü«» d« to

( 5 »

Al» cMtellan* »•'!* f»rtn les
t«» »n «I

D« fet serien divuit «1» llibres «ei tat» M» «1 peu de La
VEP*. p«rd nosAitr*» IK»Í« n*««tudiMi Mt** p«r«n^ «I»

aitr«« dos no porten cap iiiustr*ci4, tot é« t*xt. L'«ciir«4a
»ipografia i la composició «tei cant incut Ht«rari el«
cvixen. però, «n llibres «specials.
teeoô» et van puoi tear »1 }96e» a«b wig any de
l'un 4« l'altre:

Javne.- Uji_.iran get«» n«pr». tertfel«»» Lea Ediciona
ate La R©«a Vera, "t« lletra I 1* «apart t* I,
j»»iy del

I CMWÄaSa, RajMM.* ion dia, pare. B arc t loria, Lea Mi-
cìon« de La Roaa Vai», «t« il«trm I
11, -i«*more del I960.

lit llifcre« d« LA «SA VERA -u itotra I I*M»W|«> pretenien
ser una col·lecció mit ben f «ta i a*k wilt«» pretenaiooa



'•^mSigmçfgK&Q&^z'm:??^
^-^^^^ts^^^''^^^

dl «Matt

al ¿a
col-Uceúí. Enfront

it te UNMftM 4'*va*i¿. eobraJantnt cvltivada
m ti no»tr» «mat «ch'toinal. pr*t«n»n c/*rtr
al« Itctor» atlt patto» catalán», mitjançant lli-
bret d'attaig i narració dtl» nottrit «itier« ««-

una analiti et la »ocittat artwl I
divtràCf fitft«« fMf 1« <?on«tttM«ix«n t la

fparaule« ex«tr«te« d«l llibr« d«
Pi cas i

',6J li liiör» Obres ccxnpl e te« de X«v i>r 9«n£uer< I . l'h«i inelò«
«n el grup d« U i crf s "-Jingit»" per JAUHE PU p«rqu*, mi-
grat que hi hagi mm il·lustració s* v», tamoé n'hi IM qu« p«r-
t any en * altres artiste*. Quan parle« dels llibres "illus-
rrats" per JA:JHE PLA vole« dir que totes les illustracicns
•on f*t*s p«r «11.

Parle* d* i ilustrado i no pas d'ii»«tge gravada perquí tawbé
artalit.2«« «oïts dels JiOuixos preparatoris qu« solen trobar-
s« <m «!• «ne^piars preferents.
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A.C.I LOS »PTI ST AS GRABADORES I

A.C.II LOS Af T 1STAS GRABADORES II

•.i.e. angle Inferior dret

«.!«*. angle Inferior esquerre

Ap.I Apèndix I

Ap.II Aper.iiA II

i.C. tibiioteca <i« &taiunya

C.O.C. eOLLECei'} m OFAVATS

fil.C.O. filigrana Cast«11 Quarro

fil.G. filigrana Quarr3

fil.I.V. fii;gr«n« Uosa V*ra

6.B.C. Gr-tn Ir,e*c lot>-i.a Ca»,d»lr»r.»

G.I.L. Gr^r. Enei : 1 rt^í}»«» U»f usí*«

11. » l i ; .s

H.A.H. Hus*u d'Ar* H,-l*rn d* iarctíjn*

98 O.B.V. Sis _98.Çravaclcrs_ j»_>j>. itesa t¥*rf Ta'àleg -i:'

, '*j'or<"a'f»*»nt 1* 8*rc*¡on« »¡ 1

a, es

pp paper

p§

r.«. a Ì*«»n»«n"«

r.i, « I«

S.A.D.A.G. t*èrt«

a/pp

». »»gì*s

If
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Im biografies <tol« autora del» llifcrea à« Là que m
citen «i aquest volua »tant els escriptora co« *l* gravadors- «i po-
den Tocar m i'apèndix 1 (volum 11}

a* un §rav«t concret» noraftlamt «1 cite« »mo un número.
r.ijmero correspon a la seva catalogació àia« la col-leccio a

la pertany i «s pot localitzar fàcilMnt a 1* apèndix il 'volati
I I I )

*«»»*- t;f*r«»nci4*. »is artist*» piistic» dels escriptors perquè -r»:**
3 -e :»r servar «i r.cr. genèric d'artiste* faunes pels pri**rs »er. -i
i. ì.- r ;-;nator: . Taracé els literata artiste«.

t, . alguna vejada se'ns ha escapat «1 ter*;«, ers v:,;!*-*;

.«•» r««síost"»5 ieis -ir*.s**s plàstics i Jéis escr.ptors pr-;.'«».er. if I
ï . * * * . T,,"tr, ;5-« í**ls vn »r.viar i <jue *a tf-r-

• " í ï > l ' , ip.»r*^t ""r*s cira-ai*s i* introducció".

". *.«*.
»r, »r o • •,-»e«i»¿, i^sprés J* pur:* s : c* «T ur t.* r

e.j - - t - > T. p . f i s "!<* • » # * - : ? 3-cr » i t é r a i s i --
» . ' * • i, 1*3 * «* *i * i"* 1 ' g Ki*"S.

, : ^-i.'t*-» ;^«» "i 'i »R icjj^s» /c-*. -• s'analitzen seguin* 1*3 f.*x
_* .- »líC.ri* . |j* *•» *r*t*n j 1* 16 J«îs a

pap«r "*és fosc p*r a dif*
. • ' • :*» .1 r»a*.* . : i : l t l * * r I* ,ï*va locai ;tza«:i5,

«s*Í Jivií ida «n rr*s

1 . t. r. . 4 . ¿ ï - i f . » O* L t Pos* Vera
. . ? . c l . ;¿r-,r, j »obre i* Ver*

i*r t
. ( , » • • »

í" . •» de. La ¥>i«-» /er» és aquell* qu* h*« estudiat en «i
••» í» »;,^r»af ,-3ÌÌ<*ccions i catàleg* editats p*r li

. lores »s *r:c#r, r»lac;on»ts p*r irdr« alfaoetic 4* llurs au-
centre ^ue l*s - ,•: l*;c: -jos i »Is catàlegs ho fan per ordr» al-
.: del seu »í*-;l.

4f



i. La bibliografia «atar* L« KM* ver« *s aquell. que tf'alfuiMi mmrm
3- altra tract» t«MM o pwntt r*l«eion*t« a«e l*af«r qu* »»tudiw»,
corata, MjorttàriwMnt, dt c*til«g» d*««K.«ieiofui i d'artici*« «i
revisto o diari»,
El« catàleg «s relacionen croaoiA|ie«Mnt, »entre q« el» artici«*
ho fan per ordre alfabètic de la rivista o dl*ri ti qual p*rt«ny*n,

J, La bibliografia §««««1 *» »quella qu« «n un o »Itr« del
treball h«» consultat t <Hí« »s tr^a Mtmtaacnt lligada »b *1 te«a
d'estadi .
licv?««n», «is Hier»» venim catalogat« p«r ordr« alfabètic 1*1 s au-
*->rs, : *U catàlegs i «i* artici*« , p*r ordr« alfabèti.: iç 1»

- — .iti S a i a .̂ u»̂  p«rtany«n.

r.v;<»-er.t, « part d* la r*l»eid eibliogràf ica , .
'T.aulVjia l'altra. Per no fer-oas g«ir* extensos i deii".t*r -:i;,r
i àjtj'c**, frns ",«» cenyit me« a aquella qu* he*, «-(ra* «r, ^n -.o-
*r,- -or. .-re* le ¿a tes;.

t
P;SJ» <*r«, 1IH¿| t-,i r.4 <• ,;*,,

ï .; >r J« La » ;SA VESA, {.-»rï r,csal*.r»s no ris ,:»*»•
1-» *a i'.r.« esaan ïer-r,o, Iot i ^uff *¿s *••.«'?> ; * * "4 , *
s .-p I ;f.-,ir . r-, r<»sul*ar r»j;*»:i * las« r c** s *«<• -T

" i ' -r-s. i t.— - - t P U te Í·-n·-'Si.·ií ^ f^¡.lu j, La V . r r * . - . * .
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LA i«;

Una «apresa cultural tit pro del gravat original
i de la bibliofili« qy» va coaençar el l §45 i
acabarla «1 1984.

Pia i !•

Urta «dltorial d« raafinMteiô catalan«.

Uh conjunt de llibres esdevinguts objectes l'art
per I 'acurada tipografia, per la quali tat lei
paper, per la integració entre «ï text í la
i na t g« í per convertir el gravat en únic« tècni-
ca í* il·lustració,

L'obra conjunta le r.és '2e cent ar t is te» plàstics
i «i 'escríptcrs er, sútua col·laboració,

II risc « l 'aventura «i 'enfrontar- s« primer
» planx» 'le meta l l .

El repte le crear '¿n text l i te rar i sofcre
;^.atge gravai» 1 1 lurefer.? l a p r ior i .

tira : ~ I l e c c ; : l 'estampes "í Ilústrales* per

La recuperació d 'un l 'obra
feta.

Urà innovació en eî sers 1eî coi lece i oui sue.

La pop-ìar i t r ac io -lei gravat, ofer int la nateiia
q u a l i t a t 5'ae l ' c r î g i n a î a un preu assequible.

»^an pa r l a le LA MSa VERA, *és del noranta per cent
-le les vegades s'associa aquest no» a un conjunt cíe col-
lección» «fe gravat« glossats per uns textos literaris
^ae es l l iuraven en plecs sensuals a l lur» subacriptors.



Però LA VEÍA també la fermen un seguit «I* lli-

tres que sot* l'emblema d« l'editorial tenen com m base

«1 gravat 1 un text literari.
En ambdues facet*»» tant en i*« col·leccions COR en

els llibre«* la llet**« escrit« 1 la línia incidida sobre
planxa de Metall -í mol t poques vegales sobre fusta-
estat el§ protagoniste» de l'afer.
Les collecctons» de 1»« quals parlaré« extensament

en ei capite! III 1 a l'apèndix II, és una de Its part«
ses renegades perqyè el le» reflecteixen plenament l'es-
perí*, que eî seu director volgué infondre » l ' ed i to r i a l ;
prcTC-ire el ccneixe^ent i la «divulgació del gravat en
la seva repriser, t ací 5 T,és noble i més pura, la de l'es-
tampa.

D'aquest« el es deslligava -de i»
i*p^*-,íèr,cia ¡ i t e r a r í a í creava «1 gravat 1»
"¿s lisciata '. l i t e r t a t a r t í s t ic« , aleshores» a pos-
*:*ri;rl , ^uar I 'escr t .pt . : r glassava
les ?*v»s pa ra , l e s .

.r. r.cdnt r·o·-fcre i ' a r t i s te» plàstica i d'escriptors
va c a r t » r i p a r en Les Edicions d« La Ver« oferint
i ls 9 - fcs r r ip te r s ..»n aspi t ventall
i **x t~s l í tersr . s c;^e :»plí*n el buit hi navi« en
»I n f n l·l gravat al r,cs*re pals.

Art is tes -le gr^r. renom d'aquella i d*«ltres
re i t jeves, que enguany j« fonr.en de l*antologia de
: ' irt ca t a l à i espanyol , fcrr,av«n part €e 1« llarga
' . l i s ta le rc-ll?tcradcrs 1**iuesta arriscada

La novetat que ofer ia LA %*E1A el
protagonlsme clar i evident del gravai de la
paraula escrit«, te va revaloritmar la
per del escrit «» tractava» a a
»és, de la gravada. Un art penila adepte» a

agegantats.



O* tot« sen coneguts altres CUM»« de textos acompa-

nyats de gravats. <lts «le l'aparició d'aqueja tècnic«

fins al« nostres di »t, pere sesipr* era ei burí qui actu-

ava sota les ordres d« la piorna; sempre tra la imatge

gravada que illustrava el t«»t ço« a rerafons de 1» pa-

raula. Pere araf Là ROSâ VIRA canviaria totalment «1

guió le la pell teula. II« actors principals passarien

a ser eia artistes plàstic«» col·locant-se en segon terme

els literats, Tanmateix, aquesta experiència que pot

3e*fclâr -or, xic despreciativa p ~ " s escriptors fou alta-

T-r.t pos i t iva i enriquidora segons les pròpies paraules
( Í ) .

Catalunya tenia il·lustres enal-

tien l 'art lei en el E.C.

o Pau «r, sén una

•nostra, tots elis aïllats i

la fal ta -d'una veritable d*artistes lliurats m

aquest art,

Tr-* : '*v-ests "as=* encepe iena! s, el gravat quedava
•t ~*r.*s j* :3 : i:^strac;ó ccw on art menor. La pintura

-T -ar.vi- era ab .n dar t. es v«ni« te i contrastava *r,b

:-j -arra l'-stampes. £1 ?*rcle erm evident: si r.c hi

riv;a ír^vadcrs. n? es prrduien gravats, i sense gravats

r.-? es p - t rr*ar 1 ensinistrar -r, públic qu« els apreciï

I «Is adquireixi.

De oui é» lanes i a ral pa que no hi

.OI3 artíst«» que creuer. ?ue awb 1« pintura ja en

i re - l que el gravat és un art ¿O à* la

-anca d'afeccior.ats que peder, apreciar-lo i col·leccio-

nar-lo?

Deixant p*r «itres »é» entese» «1 fet à*«»-

fUk, un <$•!• d«

5f



LA ROSâ Vila i el se« director tècnic» s'enfronta a
aquesta decadència en el món de i'estampa i gesta la
idea de posar el gravat a 1'abas t d'artistes i col·lec-
cionistes, ensenyant la tècnica d'aquest art «Is grava-
dors en potència i fent assequible l'obra d'art a un
públic »és emtens» a un preu raonable i amb la mateixa
qualitat que l'original.

Eïl sf«nc»rregà de cercar els artistes plàstics
farcirien 1» llarga llista d« participants 1 «I»
escriptors que, « revenja per els *n
els artistes havien estat »ota le« ordres»
els tocava el torn de trencar-se el p*r "il·lustrar"
I co«*nt»r la tenien seu,

JAUME PLA féu perdre 1« al» i els inci-
tà a enfrontar-se planxa d* metall. La aajori»
no havien gravat de la vid«, les ensenyan-

ces de JAUME PLA sorgint d* un
seguit d'estampes qy*» »1 l'estil de

artista» llac * les sèri«» de col·leccions de
LA de cent-cinquanta i textos.

Els literats« però» tenien tan
dels i és ells si «n d'escriar«.
L'art i* l« er« «1 art i no els vent«
de nou. Allò de fer córrer 1« tint» els

anell al «lit. Però ela «r* l'ex-
periència d'illustrar
paraules; l'escriure on tent d'un« « la

calia vid* i p*rl«r d'ell«, esdevingué
san repte p«r a ells i «1 resultat «ft sèri«

d« textos i inèdita que, <i* no estat per
LA VERA, en di« PO existirien.

JAIME PLA he «n la
conferència v« •! Pala« de 1« Virreina é« lar-



c« 1 on« «n aititi de l'exposició d« I«« col·leccions l'any

f n l'inbit littrari, erts %tt# Ls Usta ya proveear
urw quant» îêftnê «petpeiofial*. La. porault

oeaiiat *»'afijada i
dirtete, 8«ng# Za "^Mvecaffi^* J« ¿a

no

ü* D'imilf, p«r la part» seria
les edición» el suport i

la recerca d* les persones que» a títol d* subscriptors»

adquiririen les obres , '«collarien »ixi 1« cr««cío d'u-

na de les col·leccions iaportants de gravats » Cata-

L'eiapres* s* Iniciava el 1949 sortí «1 carrer el

priser dels gravats de la DE

i* la mà de i p«r

>î* DE SAGA1RA. Qyatre però» «1 1945, neixi«

l'e-nblema de LA al p«u del primer llibre de

l'editorial. Les benignes de illus-

trât as* gravats de PLA. «I Ja s'havien

publicat cinc llibres. A partir d'aquell any, llibres

i col·leccions s'anaren publicant alhora. Però no fou

fins al 1988, 1'aparició de l'obr« 12 gantes

i un autoretrat 4e Gray Sala, el veritable «spent

le l'editorial entrà en la concepció llibres.

JAUME PLA ensenyava a gravar de franc í » «Is

l'estampa. Slnaû no va fer ratlla gratuïta-

ment. I ela escriptors cobraven» encara la

r.eitat els gravadors. Aquest fou urt altre

la revalorització d* l'artista plàstic enfront

de la paraula.

tret d* tres o quatre» artist» plàstic ni -«p

escriptor es va negar a col·laborar a LA ROSA VEIA. ,*0



hi v« havtr gent, artist«* iaportant» dint r« dl* 1 sty
àmbit, que no sabien què fer davant d'una planxa ni com
posar m&na a l'obra per realitzar «1 seu gravat. La
lluentor del metall tia Imposava molt nét que qualsevol
full d« paper en blanc.

El pintor SISOÜELLA va intentar gravar urna planxa
però no hi va haver res a f«r, no te'n va sortir d*
manera. Fou un veritable fracàs (3). HI un mitre
artista, 1'«»cultor RESULL» que d« de
d* tenir 1« planxa a ca«* »«va va dir » PLA qu*
ja la tenim a punt i qy«n aquest 1* v« anar a recollir,
quina no fou 1* sev« sorpr*»m 1» li lliurà
el metall ni ratlla gravada. PLA es va
molestar molt p«r 1» poca paraula i la poca serietat
d« REB'JLL i no «1 v« incloure * col·leccions.

Pel qu« fa ais escriptors» accedí en de
grat * provar la nova experiència "il·lustradors

d'imatges", però hi htvia aquell que, creient-
se un "geni", opinavi eli navi» <!«,» cobrar
els altres (4).

Ja dit els gravador» eren r*«uner*ts
no els literats p«r allò de 1« petit« venjança de
tants anys 1 anys d« ser menyspreada la funció de 1'ar-
tista enfront de 1» lletr« escrita pel qy* f« a Il·lus-
tració. Però salvat punt d'honor, tots els gr«v»-

cobraven exactament el mateix 1 escriptor tam-
bé variaria, és ci*r, »egon» l'època «n e«
féu tl gravat o l'escrit). Per iliuatres foaün
í genials, ço« que feien tots una atateixa fein* l tenien
el mateix »»sprni per a participar-hi, PLâ conside-
rava que se'ls havim de pagar «xmctwient igual encara

es tractés d'un artist« con«y«»t d'un d« novell.

S4
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Després <Je l'èxit de le« col·leccions catalanes, tot

l qu« e« un principi v* costar trobar subscriptor» p«r m
tots «1« exemplars, la comesa v« provar sort a Madrid.

En 1«« col·leccions catalanes (COL·LECCIÓ Dl
1 ELS GRAVADORS DE LA ROSA hi h»

una sèri« d'artistea plàstics i d'escriptora que es re-
peteixen en més cS'un« ocasió. Pel que fa « les c*oli«c-

castellanes (LOS ARTISTAS GRABADORES), en canvi,
la col·laboració e« limita gairebé » obra.

JUANA (5), 1»encarregada de cercar els
gravalors els literats o «la subscriptors,
r̂.a «?xt*?r,sa coneixença de I« ea e« l'am-

ei*: rul*r_;ral del Madrid de la dels cinquanta l va
ar-r.seg'iïr aportar variada oferta de personal i t&ts
lir.s *»1 rròn <1* les lletres i de les arts plàstiques
i-.r.ar«T. ,na i diversitat » 1« col·lecció.

*AWF PLA, îa maleta 4'eines, vernissos, puntes,
Ljrir.s, V;ids í planxes, anava de taller en taller p«r
«"•.?: r. is*rir-lo« ! mostrar-los l'art de gravar. El r«sul-
-.3*: en f-j els dos d« LOS amb

.r. * : * a l 1c quaranta-quatre gravats sengles m
r.és le '.»»s vinyetes, Ics nadales i ela pròlegs.

.->g?r.s JAUME PLA, en 1*

»rsinístradora va trobar gran diferència entre «la
•ir*;s*es catalans l els caate llana. Els priaers, tot
i ser artistes d* renou, e» »ostraven obert» a 1*
experiència sentii lesa 1 un gran r«»p*cte
lavant la planic» d* metall. En canvi, la «ajorla deli
castellana portaven un cert rei »1 1 »t cr*l«n ela
millors. de envoltaven la »ev»
de fer i d'actuar.

Pel f« escriptors» JAtJUl PLA «n» deia
foren difícil« à« convèncer ne «1«

fS



artist«« plastics. Portaven «és problemes i discussions
donada la seva autosuficiència en creure's «1 centre
d« I'univvrs:

«§ patta la vida «twü*-»* «t
a ptncfrt't fié êéfnimf«t9 per eaoritow mm flam* ft)

L'artista plàstic »olla ««collir l'escriptor qu«
havia de glossar el s«u gravat» bé ptrqwè es coneixien»
bé per afinitat d 'idees i «añera d« pensar. Però 1« ma-
joria de les vegades era el «atei* JAPKl PLA qui triava
els escriptors procurant qy« s'adlguessln * 1« sensibi-
litat dels gravadors. Un cas ben palès d'aquesta afini-
tat és el de i QUART. El seu
pels d 'animila ha convergi t «n »«rave i loaos gra-
vats i textos dign«*s dels elogis. La nono-
grafia, segona de 'es tres «ditades « La i
que veurem en aquest treball, n'é» prov* indubtable
(7).

LA ROSA VERA» en definitiva, va el resultat de
molts esforços 1 coBipronisoa. Senae els artistes que es
van oferir a ser ensenyats p«r JAUME PLA, llançmnt-se
-la majoria d'ells- a fer el prl»er gravat, no po-
•clrí«« parlar de LA YIRA ho fe* avui. es-
criptors van acceair al repte de ser ells qui il·lus-

tressin paraules les imatges pels gruvaetar»»
la col·laboració, LA ROSA VEIA no hauria acon-

seguit el objectiu principal. Però «1 un al car-
rer aquests gravats i «quests textos no haguessin trobat
l'acollida d'un públic entusiaste» l'afer t'hauria que-
dat en un simple projecte t prow.

Artistes» literat» 1 subscriptors tre« element*
bàsics 1 fonaaental» pari«« d« LA IOSA VKRA. Però
«n aquesta escala hi dot graons »é«. ¿Existeix



un project« s*ns* im cervell al darrera que ti penal i
1 *en§«ndri? Es «vident que cal \m protagonista m priori
que elabori tot el programa. A LA ROSA VERA aquesta per-

es diy JAUME PLA,
SI «11 no hagués volgut cl art i I« se-

va tècnic« ai» artistes que «at no havien agafat t« tour!
o un* punta entre le« §«ve» per incidir
planxa, «vui «n dia no tindrien col·lecció d«
gravats entre nosaltres.

Però JAUME PLA no tenia diners per dur a temé el
projecte. M» fou l'únic que mostrà con-
fiança «n la proposta í accedí a avançar els -líners
í es va coaprotietre a cercar els possibles colleccirnis-
tes podrien subscriptors. Sense VÍCTOR M» r'IM-
5ERT l'aventura hauria fracassat econòmi-

cament .

D'aquests eixos a La VERA,

ie PLA i de M* * parlar
tDt seguit en els apartats i clouen
aquest primer capítol.
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