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na, 1 3? 3- i 95 » ; . Escriptor i hu-

r: anís t a que estudià dret 1 ile-
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'""•'.r.r-à la p *•«.*, la narrativa i I* traducció.



és un <!•!• representants distingits de I» nostra cultu-
ra. Inscrit en l'«Abit noucentista» bmsat «n els principi«

d'EüGEMi d'ORS, prengué» però» altres modela pel seu art»

tala ço« «Is clàssica greca, DANTE i PETRARCA o cata-
lans co« i LOPEZ-PICO.

La poesia neorofflàntica simbolitzada en MAiAGALL
a punt d'acabar-se l les noves f omès d« CAR-

NER, GUERAU DE LIOST o LÔPEZ-PICÔ ja anunciaven un canvi to-

tal en ei poètic d'aquella anys. aire,
l'escriptor havia d'ésser» que res, un pre-pa-

rat, profunds coneixements de lt«s literatures clàssiques
i modernes i respecte per la llengua.

CARLES PIBA no ^i^u«» *>n «»1 ross.^Ï* f rac 4« -i" fer

.".t t er-ia *»r'j1i*a i s^nse *ap rvna l'f spon* ar,*»; -.1* , 1.1 i^al

-: i -r-i firi i s: **s s** ̂ .,.:'* n els rr*. t·rís rr< 4 -T.*. : ~*«».í f i l

; « r r K. li. Tir.s; :é l ' .-»van *.** p,» i*- v i :r** l'^p "''-i 1<" . :» '". r~*i-

. * * / . » ; '• 1 . r.̂ uí .-*• i ca l -iix*"1 li ; r j, r - í "-r,-i -ina ^̂ ^̂ . ; 1; '.•"•••*

I ,i *".M t : r=» . La f :<»? ia ï ' 13«,? ,3 M Ap r-, ' i - i r . * » f , s í ".i ;»T~

t » 1 • : ' • • I i r i í - j í :•;*. í - a al *-*^a. >*r,i ^»»s f i r i , »Rb P! 5:-»!î- 1 : ,-'̂ *»

' r - » - , - A - i . l'i^r. 1 ' a u " ' r : - r « 14 i*» l i ; ,nraula -1-n^rà I I - - - i ¡a

; * , -* .* f - ^ f î . -"APLE3 H1BA pr*'r, 1 % : herència 3e; r - . ' » - f ! » „ .-rr.e

: » * r * I»*: xa a h iria **! pr""i '5iss*» p»*r ina r als í>t.^ -.¿s pr-r-

funds OK

'A*JÏ-1E PLA 1 PALLEJÀ ( R u b ! , 1914) ( 4 ) .

G.2

Set són els llibres que agrupen tot* l'obra poèti-

ca de RIBA: ú * Est ea, fr«a suites, Del Joc t del foc,

Elegíes de B i e rv i li e, Salvatge cor i úm tr«s oratoris.

fi



El llibre Dg 1 Joc i d«l foc (1946), que és el qu« m no-

«n» interès»« p« 1 noatr« treball, comprèn dos grups

ú« pomes. Ils dels anys 1935-1Í39, agrupats en les Tannkas

de les qyat re f «t«c i on». i un »11r«, escrit 'Is anys 1943-

1946, després de les Elegies de Bieryille 1 què constituei-

xen les Tannkaad«1 retorn.

Vint d'aquestes tannkas les JAUME PLA Il-

lustra en el llibre que tot seguit analitzaré«. De tota ma-

nera, cal fer esment que aquests poemes formen part d'una

poesia menor de RIBA, en una època de conscient relaxament

per part seva.

Fent referència al llibre DM j_-'- : -1*»l foc. ENRIC

SULLA, en la introducció fie les Obres C.jmp !•***•»s -ie RIBA (1984)

* ¡' * * P-"r i ',1 ;*',*•: í .'»:*,»,;>•• »»; :;<»•" *
: '4r,i * •"'í '*:<: *:' * f*1 u-',j ;>v,' ,*" * ' * :'a *r<"' «

•:r; "-r ' -f. 2 **",.i ,jr :• : :;•• .:»' " j r » .* ' 2

En » - f » • • • • • . ' , és «n jjoc de paraules, seguint la

d i s c i p l i n a »i*1 !**k* t renta-una s l l labes de formar la

tannka que HO p •*.; .t, !'££ de i sentiment interior.

CAPI ï-J H I P A Ja deixa ben c lar a les "fJo-

*es a Tannka5 1«=* l«-s g lat r«* j'S*^.:L^ig" » inserides en el vc-

1 um 1 -i*» les ""*»•". ;• rsde:* Ot·rg^s^^C^^ jj^ * g 5, que la seva inten-

c i ó no ha » a * - ! * ^ai li l ' m i m a r ^ in te rpre ta r de la

l í r i c a Japonesa, í « * t pel ^ual haur ia necessitat un coneixe-

ment mol t p r- f'ind del tena, sinó que Si at vacil·lar

*clt, J/ne», denomino "tanikat" ei en tl

fgtriftanent el exòtic: un àmbit í« JI en d*-

r»?r«»?:>iaJa t »no 11 avinent distribusîô. (8)
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CARLES RIBA fou un poeta de mol ta preparació i es-
tudi linguistics que anava al fona d« la poesia, buscant la
seva puresa 1 e i seu valor intrínsec, prescindint de super-
ficialitat». Per això, le» tannka» foren co« un exercici au-
todísclpllnarl que s'imposà ell mateix per tal de depurar

1 1« seva poesia:

Vaig trofcor-«t*, literalment, eaerivint
no per quina motimeié, potser banal, d«
la vida dt fora mm. Aviat, perd, sentir

alii hi latría» «í m'éù d 'expressar-««
«n antics, avinentesa la em
presentava. A la ear»»*! ant/9, d'on
havia d« baixar, ma: uri tat avall, sap a la ve-
llesa em "ttrgùntré , de *n* mateix i de
I ' agitació grane exteriors ,

*t, pesaven f n la meva. ple-
Vr; indizii f :':"'n.2*'<?n*. ' VX«-T» :'*: ;ue
î *" •:;**>»! í r-*t*». Àdhuc" la / r"*; »•*
*r*"* :„• ' j i«1 !i ^ïn·ii·j, " i ;u»> r

:«?

¿^n*r Je i ! ií Î8 -le l a f " M v : j * a

. ja hi apareix una primera tria '1e quinz*» 'ar.nkas

; f - ^ i*s^rés, en l'edició privada de LA ROSA VERA, r. hi

* r _ t í1-, vir.t tannkas escollides d'entre les qye després .ieran

>•• f T.r.ka3 de I g a t r » r -*cioris i les Tannkaa de I r«*** . rn

A;jf'- ».»̂  l^-nostra que *•! l l i b r e de JAUME PLA no pogu«» pas a-

^^r*>;/T «»I 1935, :̂rr. censúa en l'exesplar, cl 1945 i

i " , :";; ;» a la -*r,?.ira 1? l'època franquista p«r ser un

: : ; t r*» alala i «n -, itala, calgué fer constar del 1936

"•:«?> s-j'-·-eia en L* s ce s es b f_n lgn_ es . fou desprér CARLES

RIBA, un cop acabade* totes les tannkaa, les agrupà en

blocs, Tannkaa de le_s qua t re e s tac i ons i Tannkaa de 1 retorn ,

í així apareixen en les Ob re s Comp 1 e t e s i «n «1 llibre Pel

Joc i del foc, on inclou a «és Per una sola veu.



També, tai com veurem «n l'anàlisi del l l ibre , hi
ha alguna *lf n*« f ràfie« diferents del de f in i t i u 1 fina i
tot a.gunes paraules o frases.

Í» «I I tifa*« fi* a «tí m'ha f et patir

Amb aquestes paraules «n« definia JAIME PLA» «n ti-
na entrevist* personal feta l'eatiu del 1986» l'obra en»

ocupa en »quest apartat.

20 _ tannkaa é» el segon llibre realitzat dins LA

ROSA VERA tot i que aquell mateix »ny JAUME PLA v« il·lustrar

Arcadia sense mite (1945) de RAFAEL BENET, nou ai-

guaforts, però que no fora» part de LA IOSA VERA, no el

comentare« stné i 'apunte« per detxar-ne constància

L'espòs« de JAUME PLA tenia a professor CARLES

R I B A , a la Universi tat . Es feren i d'aquesta relació

en sorgí la idea de crear obra.

D 'un conjunt d* diverses CARLES RIBA

l l i u r à a JAUME PLA, n 'escollí vint per tal d ' i l lus-

trar- les i d 'elaborar el l l ibre:

... ... ... f*an «¿wie P! i ra d'il'
":*<» ? r ir, r «f r ne ïir *"Í'!«T J':»st*rpr*tar,
S» V **fus edict's.'.*'* ptls
:r* f r ^ p i , jut „"'r Í*T*-: w»is (r«ferlnt-
i*» a la puresa * les tannikas cesparant-Lm »to
la del burí), -'-1:$ T^T!:>—»» ¿í'un

m luttix. Jo qi*e
, no

ju»' . - Ì T /«a f«?p J<? I*-s tfjfs ai w s'ki
ffi'.·'·zi*, r?r ;i 'a p/·fpía, f i sufrtm
:'.'-,jr<cf ftr il íil'uíx; f i ^uc;, deia, Mno ée
rart if f--n if t fra;, ¿0 pnrt d« i: n»". (Pff.13

Malgrat tot elogi» RIBA no 8*««íiga de dir

-però- les vint seleccionades ne» for«n auuiaa fe-

liçment inserides gravats» 1 »Ixi ho r*con*l*



el mateix gravador tot S que no 11 va plaure gens que el pro«

pi escultor ho esmentés «n les seves Obres Complete» (pa«lag 1

JAIME PLA ena explica que amb aquest« obra, 1« se-
va intenció foy la d1lattar »I» llibre» Japonesos en forma
d'acordió i per això el va «untar d'aquella «tmnerarel gravat
l el text s*«8ta«paven «I full doble 1» aleshores, a-
quest s'enganxava pel tall» amb *»cativ»n«s, i no pas pel
Ilo« és habitual en t Is nostre«? llibres. D »«questa fora«,
el llibre prenia un c*ir* oriental adient A I* idea de les
tannkas. Tant és així que el »enyor GUSTAU GILI, el va
veure» comentà:

Born!, és «f liter« original qu* a'ka

intentat fer tn dm de fa ttolt

I això, ens va confessar JAUME PLA, ei va fer molt content

per ser qui era la ho deia.

El llibre el féu a fossa. Allà s'hi va fer portar
un tòrcui i, en aquella vila «ariti«« de I« Costa Brava» «11

mateix gravava i tirava les estaapes,
Utilitzà planxes de zenc perquè «n necessitava mol-

tes í de coure no sabia on «conseguir-les. E. aquell te»ps
era «oït difícil trobar coure bo al nostre ais. Va provar
si algú les hi niquelar» però «n un di» n'hi van

fer malvé quatre o cinc. Aleshores, va haver de eotuençar
de nou. Per aquella J AWE PLA «ncara no s»bi« que exis-
tia la possibilitat de portar-lea m París» faria en-
davant.

En aquest llibre, PLA va veler integrar la tipo-
grafia dins el gravat. «i text tipògraflea»*«t i
el fotogravador li va passar a la planxa» negatiu. Ell
s'encarregà d« fer la creaada a l'àcid. De «añera qu« i«»



lletres «an gravad«« 1 no pa« fotogravades. Éa» si es vol
per utilitzar altres termes, un fotogravat en negatiu. Molts

dei* gravats de TAPIES «ab text inclòs sen fets Miti aquest
sistema.

El tipus de lletra el posava la impremta, doncs a
JAUME PLA no li interessava en aquesta ocasió la creativitat
de 1« lletra» sine «1 fet d'integrar-la en el gravat, perquè

el text ja estava aserit 1 Ja era prou original i prou i«-
portant per sí mateix.

G.3

G.3.1

1. Portadella.
2. Portada a tres tintes (ombra, taronja 1 vertí)

un tipus de lletra 1 diferents cossos ï CARLES RIBA /

20 / / AMB GRAVATS A LA PLAMXA DI / PEÍ /
PLA / BARCELONA (7).

3. Justificació del tiratge a tres tintes (negre, vermell 1
gris)

4. Prefaci caplletra tipogràfica A, en rosat.

5. fannka inaugural
6. Vint gravats i vint lletres gravades en

solo -mitjançant una insolació mecànica- a la mateixa
planxa que el gravat 1 tirades al «atei* «n dife-
rents tintes.

?. Tannka de cloenda.
8. índex 1 Reconelxences.
f. Colofó auto l*e«ble«a de LA IOSA VEIA fotogrftvmt en gris»

actuant de cul-de-liàntia.

* •» A



6.3.2

É« «diclo tot«! i« »«t«nt*~«*t *Jt««pl«f» distribuït«
segueix:

» et ti
Mgon r«aJiüat ptf to il te ROSA VERA ha

i aal riot pitto § li plan w de pe r
PLA S« oh* ftl uà

eumpUr»

J'n fumplareo p*p«r J»pO anüc cooienioi els inviti
ta tota ito ttvwmi «stau provts o« color uoa dt !•$
planiesfk meull eljettudjs i trifittli te
Its il lustmcion» i 1 origin jU è» primer« caA duo« poesia
poru I« mencio FTFMPLAF l'NIC i es nonm&uu -

Stillila dos eie m piar* M paper de Iti f ab ni ai
«spec ,*J me ot que ! tdjciô prOpiaaen t dita

mm «f wen

!• 1 ti lli,
d «sut ei MM to plan M» provt» d«
una te In de meuJI i te auu»»r*fa

d u n a at IM po*s*M

fiat, o u merai* é§ S § EUH, coouoiot
diversos esuu i de duna <te to

piaoi·i

Vint i ir«» a u m« r ais dt 40 a 62

Ultra aquests feu tstat u rau eu diverto* papen
t it m plan rexprau ins, marcats ABC porteo

la mencio ir«« narcau §11,
te mencio D .VRT15TA i els restan is

dénommais K

el» escapi*/-* 960 stfoau p«r r autor í pi fravador

•f



G,3.3

îal «llu Im Justificació del tiratge» tota «Is exemplars

»on algnats per l*«utor 1 pel gravador» autògraf ,
les signatures que es reprodueixen «qui;

/-/•

G.3.4

fot el llibre fou « »à per l'Impressor S, I

COTS. El prefaci tipògraflat amò lletra B.r. cos 16,

accentuar les majúscules perquè la no tenia accent

per aquest de lletra.

Les la àrab lletra engan-

i amb el «arge esquerre alineat. La lletra fou

a mà, tlpogràficament, se'n féu un fotogravat i d'aquí es

a la planxa» en negatiu» tal con heu explicat en el
punt G.2

El llibre 1 amb il·lustrar,

ajib la lletra B.c. cos 12.

G.3.5

Totes planxes de zenc, la «»Jorla d'elles

a l'aiguafort, biselIs estreta 1 fornant un total

de vint Il·lustracions. d« 1» 218 A lli.

Els bisel is «ren tan estrets perquè 1*» pianx«» «ren oolt

primes i no call« reb«ixmr-l«A gair*.

En gener»!, 1« majoria ¿els aiguaforts tenen ere-

d'àcid i foren e»t«atp«ts pel »ateix gravador,



G. 3. Í

É» *l segon i I iter« «di tat per Là VIM i el 1*100 il·lus-
trat p«r JAUNE PLA dintre d * aquestes Edicions.

El l libr« està relligat pel tall del full, tn lloc del
fonçant un acordió ««gnon* t escati vanes. El» fulls
s'han tallat amò gui 1 lot in» per la part nuperlor» «entr« qwe
per bai* es poden v«ur« i«« del paper.

L« distribució de le» 4*1 1 libre éa là matei-
xa, completament simétrica I tal es en
el gràfic:

RIBA

es tirad« a tr*s tintes Cgris-verdé», gris-blavós
i el color de 1« El» gravat« en lle-
vat «l'f JA en «1
Al full, no hi h« el del gravador perquè 1* tipo-
gràfic» 1 de compaginació no ho i p«rqyè JAUME PLA
encara no tenia la idea úm fer constar «i gravador p«r da-
munt de l'escriptor »'esdevindria endavant.



d*
d'aquest ilitor«» voléri MI deixar constine t« »n tre-

ball -per prèpi« voluntat del §r«v«clor- un s'acabà
l'edició d« 20 . hi hagy«r*n en-
tre til Í Illa, t que ««b ie»

p*r»ul«» « conèixer en (10).

L'exemplar que tot seguit anem a cementar i m ana-

litzar al fons <le la Biblioteca de Catalunya i és un

vult ex*«pi«rs de col·laborador qje foren tiri*s -iltra

l'edició de scixanta-tres.

ESPECIFICA

E.l

DE Amb 1« »Al bon J.
Porter iiibr«»"» Pi»,11.»

a.i.d de i» Justificació dei tiratge. hl ha la

tura die l'escriptor» a llapis, a l'a.i.e.,

en e l G.3.3.

E,2

's G.3.1.

M



1.3

Biblioteca d* Catalunya.

1.4

del 3r. (11). In «cab«r Im justificació

del tiratge 1 després 4« i«» i dei»

del llibret »»crit tint« hl diy el »egUent;

(tä

E.S

E.S.C: 335 i 265

E.5.F: 325 x 245

De fet el total full x però» j«

explicat ei full 1 no e» obrir pel

?nig Ja el Ho« és a la tall i el tali a la part

del llom.

E.6

4 pg.s.n. •*• 35 pg, 1 Must r. •»• i? pg.s.n,

E. 7

20 gravats Il·lustren 20 (tretze d'ell«»

« T_aiinkasjáe_l^_jr£to_ri> i *

tre estacions)

ff



E. S

fot« ti« gravata foren estampats sobre paper G. , especial
per aquest l l ibre, gairebé sens« cola. Això provocò una gran
quantitat de fong« que malmeten tot ti treball. El mateix
JAUNE PLA en» ho comentava en una d« lea Jierrades «antingu-
des «11:

ft llibf* té tem fallada fra«, ma fallada
d'apftntitt. f i no té í et
t ««pi» la li notti*«, ta **ir-
tf¿*0nt wi d*9ottr*i hi tot »optít wrf»

*>» «I . . f . . . j . , . í It (jMt

no te It* amb
tt» al

Segons ena explicà» un« vegada v» llegir qu« el paper sena«

cola s'imprimi« noi t bé» 1« qual -ena del«- és una

bèsties«, perquè si un paper té «oït« col« cal deixar-

lo estona dins i 'aigua i llestos. Ho provà, perd

aquell paper «ra talment un sssecant, xapava l'ai-

gua una esponja, i després de mullar-lo, l'havia d'es-

tendre durant molt« estona í premsar-lo vàries vegades. D«

fet, imprimia bé, però la fou un desastre. Gairebé a

totes ics estaitpes del llibre veié« es passegen tranquil-

lament els "bolets".

«t* dt »9f
Iff a de fpaea,8e09*

E.9

L'obra està enquadernada una tela de color carwi, el

llom de pell »orada on, en daurat, llegir: RIBA / 20

/ TANKÂS / (12)

à la contraportada, a l'a.s.«., tinta negra hi ha «1 nú-

mero d« registre de 1» Biblioteca: R.215789.



Ai darrer full del llibre lit lui d* neu «1 número d« registre
1 la signatura (3-VI-18). així com «l segei i é« l'entitat.

Coa Introducete al tema, 1 a tall d'endreça, aban« d« comen-
çar el llibre hi ha una tannka solitària que correspon a la
XIV de Tarante« de les quatre estacions, escrita el 24 de
maig de 1936 (13) 1 nú* he* rcprodyït en coaencar l'anàlisi

obra (14)

PE LES

1 (pg.16)

A la primera de les pàgines dei llibre,
la setze, hi trobem el primer del» gravats la
Illustra. Es tracta de la tannica n* LIIV corresponent a les

_ de1 re torn escrita el 24 de juliol de 1945.

Voldrien deixar constància de conençar l'a-
nàlisi, que la nostra Intende davant d'aqueat treball que

no é» la de fer un estudi estilístic o de con-
tingut de la part literària -això seria testa prou aaplt i
extens per un altre tractat-, »Ino «n» lluitat a

sillàbicament dels poems. Així r*«ar-
el rigurós i autodlscipllnarl exercici d« que

l'autor s*imposà voluntàrlaaent »n haver d« jugar
les t renta-una síl·labes que una tannka, essent a-
questa una condició obligada que no permetia cap mena de con-

cessió.
s'anirà v«ient, «Is cinc versos «ant«n«n sea-
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pr« 1*orar« 4* 5*7-5-7-7 ai Habet r**pectlv«Mnt, «I
total de 31,

(15)

5 ftó-vol-««n-»«l-tr»,

? bian-c«n-l«-t»r-

5

ra.

l

III: a la. de u-

d* 1 per hi ha un núvol ai
fa referència 1« tannka.

IV: aiguafort i

IX: Ics treballat«! un traç fort
mitjançant ratlles parali«!«« creuar. El núvol»
en canvi, fet punta a«eat é« d« factura »oït
i gairebé no r*cyll tinta. II d* l'estampa é»
ll*uger«««nt agriaat. El t«xt «»ta «n n«-



f * * l̂ ^ J^ **
Mp ttoMÌ (r ttr^t^r 4

1 '

de 1« plaiuui del 2 «
JAUKE PLA l P.t,3.



gré,

TANNKA 2 (pf.17)

A l« dreta del gravat anterior» alxi que «i

llibre obert» hl h« l» »«gen« tanate« il·lustrada corr«»-
« la XLíI uè Tmranjtai di I = re torn, «»crit« ei di» li

de d« 1<»43.

cu« l'air* 5 A-

*<? «l T:t 'l'.iírtí t ano ilia 7 tel«crit-da-bril-iu*nal-b«

S do-c«ll«-qu«-tor-n«n,
7 co»-l»-««t-ll«r-^-njro-ro

10 /lor precipitada. 7 «i-flor-pre-ci-pi-tii-da.

2

III: a la de i la aperior, « in
«i anb un veler ^je nw^â per la llunyania. Ptl

text i 1« del ettbyix podta afinwr que l'arbre és «n
ametller.

IV; Aiguafort i aiguatinta « I« goma.
IX: els traços configuren «I tronc d« l'mrbr« cor-

bata, en d'espiral» al s'enfi Hessin p*r pujar

1 la forma. Les fulles l l« flor d* l'amet-
ller treballades aiguatinta. El fona de l'es-
tampa é« agrisat i le» lletres d'un color grls-v*r-

algun retoc d« blanc qu« s'aprecia mirant-les
<S«tingyd««*nt o l'ajut d'una lupa. Per entre les
lletres hi h» cendratge».

9i



3 ípg.lSj

trobem ara 1« tannka XLI que pertany « 1«

sèrie cl* "ttmhmm__u9l retorn« concretantôt 1» printer«, i <p«
fou «»crit« el 12 à« Mig <!• 1943:

altra

la d* l /a

l

«Ja uà t"0 ¿fatiaitt.

f o g« gipofé. M'eetimes? (18)

S U-nal - tr»~cr i -d«

7 Mo·-gi-ra-ré-lfe·-ti-iiei*

GRA¥AT 3

I I I : tot l'espai de la planxa» llevat del tros on hi

ha la tannk«, se'ns presenta ei tors de perf i l d'una

noia nua enlaira el braç dret.

IV: aiguafort.

IX: és un gravat fluix quant a dlbyix, desproporcions»

pobre de traç 1 una mica Insegur. Hi ha algun tret de
punta seca en els cabells, però molt pocs. Les lletres

de la tannka són negres el gravat.

4 (pg.19)

Mira

t per/Veta,

en l'ast t

de ptrdrt't tn la

O «n «l

5 Mi-

7

S en~lae-t»~t»fi-4F«



La tannka que acabem de llegir forma part 4* 1«« Tannkas del
retorn, «serita «1 «lia ? é·eetylire «le l'any 1943 i correspon
a la LUI.

CRAVAT 4

III: a la part superior dreta del gravat tenim 1« cara d'una

nena» lei faccioni lleugerament d*sdlbulJt»d*s.L'ull
esquerre tan sol està Insinuat.

IV: aiguafort, verni» toy I punta ««ca.
IX: 1'entail« d* l'aigyafort é» gairebé paral·lel» i

ponyes zones de creuMent* El fon« d« la planxa és
mica gris degyt al netejat o al polit del metall i

hi «preciar algunes zone» picades (cendrmt-
ges) per no haver protegit proy bé 1« contra

l'acció del mordent. Les lletres de 1« 1»-
en un to verde» calila t alguna d'elles, els fo-

d* "e", per exemple, »stan retocades

blanc pòstertonisnt » la Impressió.

5 (pg.20)

J» « la pàgin» vint i «qy£ llegir

altra de 1*8 del retorn. É» i« LIV qye RIBA
escrigué el 10 d'octubre de 1943, tres die« d'haver
escrit la LI II d« contentar,

Du la

i en la

cort, «I mteti

i puf í *t tilwti

d«l inabordable.(l?)

S De-nou-la-ca-sa

5 dala-core-el-nu-eli

? del-mó-ni-na-bor-da-ble.
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Tercer ««tat d« i« dei gravat 5 « 1'EXEMPLAR UHIC d«
PLA» P.I.3.



CRâVAÎ§

III: llevat d« l'angle Inferior dr*-t» on hl h» «1 text, tot»

l'estampa està ocupada pel gravat on s*hl representa

l'interior d'una cm»* ; «1 »enjadter» una taula i

due« cadires, un quadre penjat m la paret, el HIM que

penja del sostre I un ran d« flor» silvestres en tin

gerro que, situat daaunt la taula» centra i força

al dibuix. Sota el gerro» un tap«t.

IV: aiguafort.

IX: el gravat és tret del natural i correspon «1 menjador

de la de de JAUNE PLA. fret del gerro i les

flors, tot el és molt suay de factura i carre-

gat de tinta. El traç és lliure i ric de grafismes

que no els anteriors. Les flors estan gravades

línies profundes que i« rest* de la composició i

sovint fonien talles encreuades. La planxa, lleuge-

rament bruta de tinta» ha deixat restes d'aquesta en el

fons 4c l'estampa.

Les lletres de la tannka han estat un co-

lor torrada i algunes d'elles s'han retocat des-

prés un de blanc.

6 (pg.21)

tsr Í? .''*-*x: *;', un

Tott dos,

fidel petita

tornen d'exili:

tu del tritt, /ör**

d'ima ventura.

5
7

5

7

7

fot«-d«
f i -del-
tor-na*
tUHtol

no-aa~<

M



altra a« i«« Tfjgjkai „4fJL·lgtprn i que fou «»-
crita «1 24 d'octubre <te 1143 éa l» que acabem d« vtur« i
que euriö»«««nt» b*n poqu*a, port» yn títol « tall d*In-
troduce i 6 que l'encapçala. É» 1* LV.

6

III: a la part superior dr«t* hi ha I« prtsencia d'un

gerro projecta i« s*v« taula timi-

insinuada ratlla curvilini».

IV: aiguafort I alguatinta « la

IX: es veuf« lini es «rr«u de l'estampa

provenen de la planxa ratllada Involuntàriament,

lletres del t*xt d* color sèpia.

TA.N'r.'KA ? "PA.Í2)

La t a n n k » "^. :c- i l : ïa 1 4 ^ 5 * -/ega-la per , 'AYMí F I A ¿
.a XXV. Pertany i r.innk.is i»* le» ¡^a*. r** es taci^ng i f-, .4 í»s
:nta el dia 25 4e ju l io l de 1937.

5 To-tc-lc-vi-d*

7 et-%'«u-ré-co»-w3r-§i-re«

7 nu-*í-no-v«-c^»-l«l-b«

7 i ~ ve-r«-co*-un--«a«-n i ,

7

III: teta 1« part esquerra d« l'estampa l'omple «I tor» d'u-
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na noia nua situada d« front 1 aab la airada cap «vall*
Amb la «à esquerra es toca els cabells deixata anar,
«entre l'altre braç reposa ran del ço«, segyint el »eu
contorn.

IV: aiguafort.
IX: el traç d'aqyest gravat» ço« els de la majoria, recor -

den molt l'estil de Les c osea ben i gne 8 « Línies poc
profundes, poc decidides i gairebé sempre formant paral-
leles «és o «enys Juntes. En el cabell hi ha algun traç
de punta seca, però és tan poc, que no es pot conside-
rar a tècnica general del gravat. Quant al dibuix,

renarcar qye l'anatomia dels braços és bastant
deficient 1 fluixa -tenint en compte l'dàtil plenanent
figuratiu de 1•artista que tracte«-. Quant al text, en-
guany està estampat el mateix color que el gravat,
però algunes lletres estan retocades blanc.

S (pg.23)

Aquesta és la XX de la sèrie de
de 31 es <|u a t re_e s t ac i on s 1 v« ser escrita per CARLES RUA el

-tia 17 de gener de 1937. JAUME PLA la va escollir per Il·lus-

trar-la el vuitè gravat del llibre.

yi»ea, i vn ztba

pcdercea e8 despulla:

- la

El g'oblida

de la lluna

5 Mi-r*-«iu-nal-ba
7 pö

5 -la-
7 Bl*-pai-Mt-f»-«o-bli-da

7 tto-la-llu-naa-blai-aa-da.
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SUMAT •

III: Tornai a vewre «i altri tor« d'un« noia nua, «mo el
eabell recollit I 1» «Irada cota, per«1» els ull« o-
berts. Tota ella està situada ft la dreta. mà la té
doblegada »1 «s recolzés 1 l'altra al coll.

IV: aiguafort.
IX: els traços «eapre paral·lels» p«rô a voltes es creu-

en f©nuant tone» fcaques» sobretot * la part ü®In
cabells on a'hi nota algun toc de punta seca. La forma

dtla Havia 1 del na« és la mateixa que la
del gravat anterior. Les t els molt
desdibuixats.

JAUME PLA prengyé noia a representant d*
la jovencsa per Illustrar impresa
la mateixa tinta el gravat.

9 (pg.24)

Una a l t ra de del retorn és la L X I » es-
• i t a el 16 de d* 1944 ei t í tol de .

V f p ,'t>T*'+ î 5 f

f • _*>«»* j.- s*p la 7

r*'~, "V f i "t -*jf S qu«~«Je~s«~wer-ge

,* • " : v*«-*uri i

9

III: o^upvTt tot ei gravat, llevat de la part de la tmka, hi ha tre«

?tf



roses «pe surten é'una mateixa branca. d («11*« en-
cara sen pone«ì1*«.

IV; aiguafort en •épi«.

IX: alternen els tr»çoa forts altres de
»IM«« per configurar «I» perfils. Les i «I» vo-
lums vénen donat« p«r la »ycc«»»lô de ratlles paralít-
ics o senyi cremada d« l'àcid.
La tannka i«pr*s« I« tinta del gravat
1 tot el fons d« la planxa està d*aqy«st to.

10 (pg.25)

altra de les tannkms títol escrigué

CARLES RIBA és la LX <Tannkas del .retorn.) el dia
2 de de l'any 1944 i qu« PLA escollí en

ocasió pel. de~<® grava*.

t"4l* ."un rr: ..fiï a

L"! * ir' i ;** rr, >.V -".ìda, 7 a»b-tan-ta-floin-cli-na-da,

"rin*!, *:'•:<* r.jr* i 5 bran-ca-dins-tan-ta

yü<» r ' ? a- ta- fu-ga-da i -§«»« !

10

III: per i« part superior dret» treu el cap un* branca d'a-
metller florida, nua» sense fulla.

IV: aiguafort »n »arre.
IX: contrast* 1« factura profunda i tupid« del tronc

principal enfront de 1« suavitat de les »I tre» branqye-
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Prov« mn mmtmt definitiu -p«rè i»« rMttrquMt- (tol cmvat II perta-
nyent « de PLA.

P.1.1 (¿» planxa)



tes i i« les fier*. Aquestes Ititi«« ten fetes amb ««piral,

•»§«int i dorant for«« * 1»««truetun cilíndric« d«l tronc,
L«« lletres van entlntades «HEI «i mateix color que «1 gravat
però n'hi lia alguna de poc marcada.

li (pg.26)

La cinquena tannica de la »èri« Tannica» <ie le» qua-

tre estaciona fou escrit« pel poeta «i dia 5 d'abril d« 1936

í la trobem « 1« pàgina vint-i-si« del neutre extaplar.

La nit

riu TJdll de la. lluïm;

ele itorttt dinf l'ombra,

"•~«tpf*««*n Leg

•'•be fur« t dele poet et.

5 La-nit-soHii-a

7 ri-ua-vall-d«-la-llu-na;

5 »l»-«Qrt»~din»~iö»-bra,

7 cô«-pr«~n««~i»«~p«~r»u~le«

il

III: exceptuant 1« part del text, on «1 fona de 1'estampa

és compie nt blanc» la resta de la composició és

d'un to grises a entendre un cel nocturn»

i» lluna en quart creixent i quatre palnerea negres que

suren en escenari.
IV: aiguatinta « la i creuades d'àcid fetes pin-

zell.

IX: és l'únic gravat d'aquest llibre que «atà treballat ex-
clusivament a 1'aiguatInta. La resina granada és

feta manualment; per fer la fina» JAUME PLA «'ajudà

d'un* caixa r*»inadora. S*apr«cltn tre» ton» dif«r«nts
de grisos. Primerament va destapar le« palmeres per



cremar-les 1 aconseguir «i to desitjat, i «1 cel l'ob-
tingui amb menjades directes de l'àcid sobre la zona.
Segurament JAUME PLA va treure les palmeres d'algun
lloc de Barcelona que ara ne recarda, però no se lea
va inventar J» que» paraules seves» és Incapaç
d'inventar-se un« pal arerà.
El text està imprès en negre el gravat» però alguna
de les lletres es veu poc entintad«.

lg fpg.27)

Tannica L V I I , »scrita pel el priner dia de
l ' any 1944, formant part del gryp de del retorn.

wo*m, ¿h dolç \*
-r. + rp f i »tor*,,! i . " —-".j* •'T ',

'i"t£ir ue

'un vol i ? t , r*." m i

«r I j «s t «»v*- i.

5 Tu-ron-s*h-aol-cos
7 en-tr«l-nord-iel-wig-<lia* ,

5 l»-«or-<|u«-p*«-s«

7 dun-vol-«é—s«11-r«-1o"-na

I p*r-l*-s*n-d*—res-tre-t«.

12

III: gran centrai de rectangular
fortament «i gris d* 1« rtstm de la planxa. El rec-
tangle és l'obertura d'una finestra d* 1» qual
en veure un porticó, « 1» dret*. A través d'ella

descobrí« els perfils d'un» turón».

IV; aiguafort i aiguatlnta.
IX: l'aiguafort ha gervlt per fer el» turón», «1 cel 1 «1-

tret« de la finestra. L'alguatinta é» fet* manual-
ment donant van aspecte gryiiwit i irregular d« gra.

109



rn4J ¿a */i**** - J Jme mpqp

6*. Ami aam

en definitiu d*l 13 « 1*EXEMPLAR ÖHIC d«
PU.



Abans de viur« » Vallvidrera, PLâ navi«
al carrer Escolen Pit» i «i* 1* finestra «l* se-
va vei« ti Tibidabo. d'allí va gravar els turons
d*aque»tA estaap« inspirata en 1» d« Collcerola
i »pareixen «n altres gravats for« d'aquest
llibre.

La està «n negre, ei gravat.

13 (pg.28!

La XXXIX escrita el dia S ie juny -le l'any
'938 és la penultima de la .-èri*» de les T̂ f.rikar i e I f.; ^la-
t_re__e s tac ions, i porta per t í t r l Mar*a_!_ *"* ** "ï r*í

S Lin-fant-des-can-sa

7 en-t'j-co-men-ia-ter-ra.

5 na-re-nés-fe-ble

7 co«n-«és-aa-pa-uéB-dol-ça

7 i-dol-ça-la-pau-que-ra.

;,-AVA T

III: centrades en el faig, però lleugerament per deixar
lloc al text» hi ha figures a ia

1 el f i l l . La primera

un perfil de tres quarts; i ei fillet, » la se-
va falda» .T.ira a l'altre ulls
tristona. (19)

IV; aiguafort.
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IX: els trets de la cara «on ben iguals tant per ia mare con
ptl fill. Ei cos gairebé ne està dibuixat, i la factura
d« l'aiguafort é* uniforme, quant a menjada, a gairebé
tot cl dibuix. alguna o«bra d* la cmrm i del fons

suaus.
L* tannka un to grls-verdós 1«
il·lustrada pel gravat 2, El» bls*ils lleugerament bruts.

14 fpg .29

X X X V I I I ' Tar.nkaa de les quat re es* -a: i ona ) .
escrita el 25 de de 1--O8 el t í to l Infant rgf

adormit .

ic i r«?rr i,

>• w-t. , «. j 'r••UT» n* *•"

" , ' ; ' ; :' -.-••' :V " j f'^ji.

5 CoB

7 *n

5 fill-de-1*-gu*r-r« »

? dor»-8*n-l»in-nu—»e-r»-

7 fal-<teb-sent-de>la-fu-ga

GRAV_AT 14

III: d'estructura sinilar a l'anterior» conposltivaaent par-
lant. Tenim ei d'un nen adormit, p«rè sembla

aviat «fttigui dret o recolzat» no
ajagut. El la part superior del gravat i no-

cl perfil dels s'entrevi« un xic.
IV: aiguafort.

roí



IX; 1*« faccions d* Im ear« similars a l«a del gravat
donat qy« «1 «od«t «r« «i Mit*ix. El traç és senpre pa~
ral·l·l, però un« «Ica corbat per tal d« »«gulr 1« forma
d« !•• otibres. La planxa «»ta un xic degyt ml po-
lit o que tl vernís no deyria cobrir prou bé.

El text és del nateix color qy* «I d* la tannk« 5, un
color d'ombra torrad« una «lea de v«rd.

15 lpg.30)

XLVII pertanytnt a 1» sèri*
torn CARDES escrigué ci dl« 7 dte Juny d* 1943,

r*e*y Jí òaí^nt -f«

a* -.Vît, feliç pcllincre,

tars brago» vare, la galta

que abandonan t -a e eê gira.

5 Doiç~«l*-ba-te«t~t*

7 «i-vsnt-fe-iiç-po-ilan-cre,

5 en-re—pré—sen-tea

? un«-bra-ço»-v«ns-l«-gal-ta

7 qua-bw-do-nwtt-ses-gi-ra.

GRAVAT 15

I I I : tota là superior, t a l'tsquerra,

un per f i l de de la car» noia»

les dibuixades. El cabell
vertícaiftçnt per l'esquerra d« l'estampa i s'estén p«r
la dreta si s'enlairés «1 vent.

IV: aiguafort en bistre.

IX: és yn gravat fluix d« dibuix. L* talla és «n
el cabells i «oït fina a i« car«. »i de
ratlles per un to fosc* I «n alguna d*

la car* , i» línia fa rodones «oït »nau», al» ca-



/m*u*<**Ji** atê& ákaééeá
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d« PLA (P,1.3)



bell» »• aprici* algun toc de putita sec*. El d«
l'estampa és un« nie« «grisât degut «I netejat «I« 1»
tint* d'estampar.
L«s lletre» à* la tannka »en d'yn to terra i a»hi v«y
alguna correcció blanc p*r tai d'«»agar algunes es-
capades, però cal alrmr-s'ho »oït detingudament o
l'ajut d'una lupa.

16 fpg.31)

A la pàgina trenta-una el gravat illus-

tra la tannka XIII ( _de les re g s t, ac i_.-,n_5 ) escrita

per el 21 de d* t'any 1936.

5 Dì-ré~lli-«Q-n«t«,

? po-«*»-ro-8a-des-ro-s«s,

5 sa-li-pet-xi-nca,

7 les-pen-sa-ran-que-pas-'--

7 én-tr*l8-j*r-dín-8i-lo-n«.

GRAVAT Ib

IH: per tota la planxa, excepte Im part del text, advertim
un g€»rro duca roses, llimones, un
cargol de i tres petxines, col·locat en un pía
horitzontal, pia no «s distingeix, gaire és.
A l'angle superior esquerre, hi ha yn rectangle blanc
on s'hi veu un tros d* «ar velers, une penyals
1 tres barquetes 1» sorra d* la platja.

IV: aiguafort 1 alguatint« «n bistre.
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IK; Im resina d* l'aiguatinta sembla col·locada manualment,
é» molt gruixuda, à 1« part superior d« l'estampa hi
ha una zona on s'hi ha ftt un pentinat la tint« a
l'hora d'est»wpar la planxa*

L«s lletrep» qu« ten del mateix color que «l gravat,
presenten lloes d*«scusa tinta per una estampado de-
ficient.
Els elements d'aquesta estampa fan plena referència 1
al·lusió al text d« la tannk* degut que eren objectes
plenament identificables i gens abstractes. El paisatge
Bariti« correspon a fossa on el gravador hi passava
llargues tenporades i on féu» tal esatentut en
una altra ocasió, aquest llibre.

17 ípg.32)

La tannka que tot aegylt a veure fou escrit«

el dia 26 de maig de ii^S 1 per tant correspon « de Ics
Tannkajf del retorn, fs 1* LXI1I» titulad« Casti in 4e l ic i i s.

in

Io té «I eilensi 5 No-tél-«i-l*n-ci

nvnfa "^

en arfrf*«,* 5

la et 7

tu, «n «I t<ru 00« ^

GRAVAT l?

Ill: el gravat s'estén p«r tota la planxa llevat d« la part

iff



J
gravat qu* iliystra Im twmk» 18. Prova cíe

ÚNIC d* JAUME PU», nuMrada P. E, 2.

^ ••--A



on 111 ha el text. El cos nu d'una noia 1Mb «1 cabell
deixat anar 1 amb el braç dret enlairat, va caminant
per entre «la arbres fornant una diagonal d'esquerra a
dreta i de baix a dalt. Serà la nimfa?

IV: aiguafort i aiguat inta en un to negre-blavoi.
lli hi ha algwn toc d« punta seca «n «1» cabell», però «oït

subtil. Les entalles són parallele« i vegades
es creuen entre st. La resina é» «anual i molt Irregu-
lar.
Les lletres van Inpreses el mateix to ei gravat
i algunes d'elles es veuen retocad«» blanc. El fons
de l'estampa està una mica carregat de tint«.

18 Cpg. 33)

d* la de delretorn, es
troba la XLVIII que fou escrit« i'11 <3e Juny d« 1943.

L·i "w r I

¿s 4» tot9. el

•fl-ìs de la

"«rcf leg

AÏ notti»*. Ho preguntis*

5 Lft-Mar-llu-nya-na

7 é«-d*~tota-P*-rdl-di-a

5 clos-de-1a-ser-ra»

7 v«r-d»n-tr«-le-B«l-i

7 és-nos-trw~No>-pre-gun~ti«

Í 8

III: 1« planxa, però deixsnt l'espai cor-
responent a la tmnnkrn» un paisatge de uns
arbres en primer terne epe» »egons •! text« e» referei-
xen « les "alilnes" (n'hi ha tre*h al f*l«



llunyana" amb un veler i unes quantes barquetes damunt
1* sorra, en una cala, algunes d'elles amb llurs màs-
tils.

IV: aiguafort i aiguatinta a la goma en un negre-blavós.

IX: é« més ric que altres quant a grafismes i texture« de-
gut a la varietat aconseguida amb la resina 1 1•aigua-
fort. Ei traç» sobretot en «1« arbres, é» vibrant 1 ai-
rós. Juga ela traços curts que, al mateix temps,
donen fonia al tronc.

Pense« també que aquest fou extret dels paisatge»
de fossa.

El text està Imprès el «ateix color que el gravat.
Torna a haver-hi un» grisalla de fon» a l'estampa.

Í9 (pg.34)

La penúltima 1 I-Ilustrada del llibre corres-
a la KLV Ç del _rgtorri), CâlLES RIBA

el 30 de de 1943.

mort. M. f . f 21)
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GRAVAT 19

III: 1« major part del gravat «i cobreix «l eel aab núvols
de caire tomento», A l'angle inferior esquerre hi h«
una casa a let fosques.

IV: aiguatínta a la i aiguafort «n negre» un negre
blavós en el» do» gravats anteriors,

IX: I1aiguafort serveix aquí per donar força al» núvol»
i afegir-hl dramatisa«, A l'hora d'entintar, «1 cel ha
eatat poc netejat a f i i efecte d'accentuar dr»~

matisme.
La tannka ha estat inpresa el mateix color el

gravat.
Aquesta fou la tannica , JAUME PLA, «3e difi-
cultat a l'hora d'Interpretar, al contingut

tan abstracte.

20 (pg.35)

Reculant altra volta m l'any 1936, el dia 22 de
desembre CARLES RIBA escrivia tannka, clou el
llibre que ocupa i part de les TannMas de les

t re es t ación s. Tannka XVI.

è If **w Qûomi ** **™

un reeerrf 7

sol t S so-li-«ar-vi-v*

t trf ?

la tdnea «nilunada. ?

fff
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definitiu d*l gravat 20. d« i« PU.



GRAVAT gO

111; tret de I* part escrita, «1 gravat omple futa la planxa
afri» unes parets o tanques de viri** cases (tane* enIlu-
nada). Per darrera d'una d'elles surt un arbre sense
fülle» 1 totalmsnt »»«rt1*» que ««eaapa les »«v«» toran-
ques «1 cel.

IV; aiguafort i aiguatinta »n negre-blavôa els tres
anteriors Ja conentats)

IX: ml gravat li, predomina 1'aiguatinta, però
aquest cl gra és «oït fi. à la dreta de l't«-

hi ha una vertical aotpla »oït fort«, cooplctanent
negra, realitzada aiguafort. L'arbre està tractat

una línia »oït suau, mentre que Iti tartnk« eniiunad*
del priiier està brunyida p«r tal d*acons*guir la
sensació d* llu«.

lletres del text s'han el «Atcix color
el gravat.

Iff



Pur» ti «n

et

«l mott i

la
a'o« <l I*



En acaLar, ens trobem amb l'índex í« 1 llibre des -
glossat segonü 1*« primeres paraules de cada tannka i un a-
partat de reconeixements tal com segueix:

L'autor «ntin haver d« regraciar »i ho fa b«n a plaer- ies següents
persones, que han pervi« d'incloure «n aquest voli» poemes, sobre «1«
quais.per haver-Jos ««tat endreçats,tenen drets més genti ls i més subtils
que el» de 1« propietat literària:la Sra.Joana Raspall,per La j*gffia?;la
Srta.Maria Roaa Saraan«d«a(p«r avui que l'aire¡Eugenia.per Mira via«
i p«r Diré l l imones; la Srta.üaria antonieta Cot,p*r Ni res,i una alba ;
1« Srta.Maria Dolor* Arawon.per Pos«;la Srta.Josefina Comes,per Branca
aobre el torrent;la Sra.Victoria C. d» Foiïf.p*** La n i t somia;el Sr.Jau»*
PI«»per Infant r»_fu^iat adorait;l« Srta. Antònia Maria Segura, p«. Dolç
debatent-te;la Srta. Itoreê kiguer«a,p«r Po«tajMMrt;la Sra.Cai»« Teiiiéor,

per Ara.«'acora;«1 Sr.J.Palan Fabr«»p«r Pur ai en aurora;
i Tina, pel que ella sap.

Per cimare l'exenplar, a Im, darrem pJ^iim el
en de cui~«ie-liintia Mb les que fan referencia »1

dia, al lloc l 7 les persones que prengyerw part «i la elaboració:

S «A à LA CIUTAT

K DIB » NADAL K
L'AN'Y PLA

LA DtL - ai AIGUA-
HAN OTAT ra.MAlïH

AUTISTA GRA V AWt-ü TUT HA ESTAT
Í

TU S 1 COTS

a DELS os
! IB

HAN ESTAT ÜB A LO-
om

ROIG



fot ««fuit MIMI m comentar toi dels exemplars pro-
pietat de JAUME PLA 1 que correspon a 1'EXEMPLAR d« la
sèri*.

Per tai de relacionar-lo «i d« la Biblioteca
de Catalunya 1 remarcar només eli trets distintius .Indiquem
a quina tannks pertanyen a fi de situar-los 1 poder-los com-
parar «é« facilitat.

Segons ia justificació del tiratge aquest é« "Un
exemplar «n paper Japé antic» contenint el» gravats en tota
els diversos estats, prove« de color» d« planxes d«
«stall, els estudis 1 dibuixo« originala de totes lea il·lus-
tracions 1 l'original de pri««ra mà d'un* poesia; porta la

1 ei nominatiu."
L'exemplar eon«ta de dos voluns. Ei prt«er d'ell»

és un exemplar corrent 1 la »èva distribució és exacte
la del punt G.3.1 però ia peculiaritat d'tstar tirat

en paper Japó antic. L'altre, en canvi» conté suite
trenta dibuixos» seixanta-quatr« prové» d'estat« cinc prove«

en estat definitiu i «is autògrafs d« d* les tannica» (24)
L'exemplar, hauria d*ésser nominai» no ho é»

perquè no «s va vendre (en tot ex*«plar nouinstiu s'hi im-
primia el quan es procedia a la »èva vend* 1 es coneixia
la persona a ia qual «nava dirigit) 1 porta cap plan-
xa perquè estaven un xic l ai quedar-se l'exeaplar
JAUME PLA, preferí no incloure-n'hi 1 gu«rdmr-le»
en un altre lloc.

L'autor dels gravat» po»»«*lm un del» tre»
exemplars d'artista numerat 1» tirat »obre paper d« fil an-
tic, però qye no té altra singularitat la d« portar un
retrat de CA1LIS RIBA gravat a la punta teca. que a-
quest gravat també va inclòs en r EXEMPLAR ÚNIC, no esmentem

aquí le» sève» característiques que citar«« «is endavant*

fff



PE

III: retrat a* -.46 ui leres. (25)
IV: punta »«e«.
V: ps: 145 x HO.
VII: PI«,li.»«.i.d.



PIIMI

111; arbre ««ne« fuite« en «1 primer terme, i d'altres al
f «i«.

IV; llapis.
f: ppî 240 « It7.
VI; pp um dibuix.
ZI.* no apareix m, l'edició corrent.

f i

<te I«
4
3 prov«» d* «»tat

escrita a tint« i signad« p* r C.lib« « 1**.i,d, El
full «nganjcat s/pp edició*

123



DIBUIX 1

111! • 1ft dr«ta, Hi ha 1'estudi d'anà alzina surera i ml
•if un núvol.

IV: llapis.
VI; pp edició. Les ten com le« dels full« del llibre.
VII: Jaume Pla/"Tossa",11.,a.i.d.
Vili: "Estuai p«r »«na* / altr«..*1 / Massa barroc11.u,
IX: aquest ditoui* no apareix « l'edieió corrent. a.t.d.

2

III: un altre «»tulli del Mateix «rter«, diferent
«»tructura.

IV: llapis.
VI: pp edició.
VII: J*«« Pla/HToftMM,ll.,a.l.<l.
VIII : "¿studi p«r »'Núvol altre" /Ma»«» barroc .també".H f
IX: dibuix és »1 llibre* a . i .d .

3

III: núvols disperso» arrey del paper.
IV: llapis.
VI: pp edició.
VII: PI«/ "Tossa".11*. A.i.d.
VIII: "Estudia d« per altre" ".11,al P«u-
IX: no surt al llibre.

4

III: dibuix invertit del gravat.
IV; llapis.
VI: pp edició.
VII: Jaume Pi« /"Tossa?11*»a.i.d.
VIII: "Estadi ptr «itr«*1 *». 11 »».i.

P.E.l

IV; aiguafort i »«c«.
V: p»: 231 x 178.
vil: Ja»« Pla.lUpis tinta,a.i.d.
VIII: "1er «»tat l f»ll*pi» tint«»«.i.«.
IX: r.*, i r . ; . a«b d* fulles de 1» «ata.

(totes 1«» prov«i »en »»n«e bisellar)

12t



* .s t,s?L*% « '„ \

T*rc»r ««tat del gr*v«t û« illustra i* l. fOHM
part d* i« PU qu« h« P.I.3.



P.E. 2

IV: aiguafort i punt« seca,
Vil: Pla,llapis tinta,«.1.d.
Vili: "2on estatH

(llapis tint*»*.i.e.
IX: r,e. i r.i, entalles « 1« i «i núvol.

P.E.3

IV: aiguafort i pynta s«c*.
VII: Pla,llapis tinta,a.i.d.
VIII: "3er estat1*,llapis tint*,«.I.e.
IX: r.e. i r. i, fannkm lnpr«s*. El gravat Ja és el de-

finitiu tallar.

2

2 dibuixos
3 d'estat
1 en estat definitiu

: IB'"ix :
TII: ametller començant a florir.
IV:
V; pp; 239 x 196,
VI: pp de di^"ix edició» fent de "passe-par

tout".
VIII: "Ametller k1 n o b r« la / - / Per "Avui

•q-.¡p l'aire" " '26), 11., ».i.e.
IX; <»4jest lit ;.x no apareixerà en «I llibre.

' T U ' ' * V J,̂- i ̂  „ A A

I I I : l ib ' j ix i i :verti t «1*1 gravat.
i V : 11ap í s
V: pfi 330 x 245
VI: pp de d ibuix ed ic ió» de "passe-par

tout*'.
V I I : P l a , 1 1 . , a . 1 . d .
VIII:"Ametller d* - / P«r "avui qu* l

II.» «1 peu.

IV: miguafort.

»li



Dibuix del qy* 1Ilustra i« 3 « 1'EXEMPLAR
d* PLA.



V: ps: 228 i Iff.
Vil: Jaume Pla.llapis tinta,a.1.d.
VIII: **!•£ •·t·t*,ll·pl· tint«,«.Í,«.
IX: r.«, i r.l.: un earrtr 4« Toas«, una cara d« noi« 1

un ametller.

P.E.2

IV:
VII:
VIII:
IX:

aiguafort 1 llapis.
Jaume Pla,11.,a.i.d.
"2on aatudiH,ll.,a.i.e.
r.«. i r.l. Ei llapis Índic* aliè anirà «1gua-
ti nta m, i» p, segU«nt. à 1» r.l. hi ha veraos de
la tannk« jjrvata i «1» "J.PI*** 1 "fossa**.

P.E.3

IV:
VII:
Vili:
IX:

aiguafort 1 aiguatinta m i«
Pla,llapis tinta» a.i.d.

" estat", llapis tinta,a.I.e.
r.e. í r.i. HI h* 1« impresa.

DEFINIT!''

aíg'jaf·'·r* í aigualint» « la
."aur"*? Pla, llapis tinta, a. i. d.
"Prcva inica -ï« color**, ilapia tinta,
s. r. És com ia definitiva.

a. i. e

DIBUIX

3

1 dibuix
4 prov*» d'estat

III: dibuix invertit del amb i« «scrlta en
tinta pel gravador.

IV: llapis 1 tint«.
V: pp; 335 m 245.
VI: pp de dibuix enganxat a/pp edició,fent d* "pa*M -

partout".
VII: Jauate Pla, 11., a.i.e.

12Í



P.E.I

IV:
V:
VII;
VIII
IX:

aiguafort.
ps: 24S x 194.
Jaume Pla, llapis tinte, a.l.d.
"1er estat", llapis tint», *.!.«.
r.«. 1 r. í.: tot gerro amb eines d« gravat, 1 una noia.

P.E.2

IV:
VII:
VIII:
IX;

aiguafort.
PI«, llapis tinta, a.i.d.

*»2on «stat**» llapis tinta,a.I.e.
increment «n los r««*rqy«i 1 noves entailta ml fons
«Je la planxa 1 al braç de 1« noia.

P. E. 3

IV: aiguafort.
VII: PI«, llapis tint«, «.i.d.
VIII: "3«£ estat", iiapli tinta, a.í.e.
IX: remarques i entalles al fons.

P. 1.4

IV:
VII:
VIII
IX:

aiguafort.
Pia» llapis tinta,a.1.d.

"4rt estat'Tallar 1« planxa", iiapla tint«, a.i.«,
tmnrtk« tiipresa. El gravat és J* el definitiu
encara té Ics r«f»arqy«s.

4

1 dibuix
4 prové» d'estat

DIBUIX

III
IV:
V:
VI:

dibuix del gravat.
llapis
pp: 330 x. 24S.
pp de dibuix enganxat «dició, fent d« "passa
partout".



VIH: "Mira més vida", 11., «.i.e.

P.E.i

IV; aiguafort.
V: p«: 246 x 192.
VII; Jaume Pla, llapis tinta» ft.i.d.
VIII: "1er e»tat»% llapl» tint», a.l.e,
IX: r.e.rdues cares 1 un paisatge.

P.E.2

IV: aiguafort, earbonet 1 llapis.
VII: Jaume Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "2on estudi", 11.» a.l.e,
IX: r.«. El llapis l el eartonet «arqytn allò qu« h« d'a-

nar vernís tou a la propera prova.

P.E.3

IV: aiguafort, vernís tou i punt* sec«, en bistre.
VII: Pla, llapis tint«, a.i.d.
VIII: *'2on estat. La millor preva", llapis tint», ».i.e.
IX: aquest« prob« é» la definitiv» pere

i el text.

P. E. 4

IV: aiguafort» vernís tou i punta seca, en bistre.
VII: PI«, llapis tint«, a.l.d.
VIII: "3«r estat. Tallar I« planxa**, 11,, a.I.e.
IX: igual l'anterior 1« tanntc» Imprès«.

5

i dibut«
3 proveí d'estat

DIBUIX

III: dibuix del gravat.
IV: llapis.



VI: PP edició.
¥11: Jaume Pla, H . ,a. i .d.
VIH: "Estudi per "O« no« i* casa..." / fossa11» il.» «.i.»,

P. E, i

IV; aiguafort.
V: ps: 230 x 178.
¥11: Jaw« PI«, llapis tinta, a. i. d.
VIII: "1er estat", llapia tint«»«. i, t.
IX: r,e.:c«ps d* noi«, full« d« Nata

P. E. 2

IV: aiguafort en bistre.
VII: Pla, llapis tint«, a.i.d.
VIII: " eatat-prov» d* color**» llapis tintà, a, i.e.
IX: noves r«i«rqyes (tors d« noi«) i noves entalles al

gravat.

P.E. 3

IV: aiguafort.
VII: Pla, llapis tint«, a.i.d.
VIII: "3«r estat-Tallar", llapis tint«, a.i.e.
IX: en vermell anglet. L* j« és

im definitiva père

6

2
2 proves d'estat

1

III: fragment d'un gerro de vidr« per m flor», allargassat
i estret.

IV: llapis.

VI: pp edieié,
VII: Jauite PI*, 11.,*. l. d.
Vili: Hler estuai", 11., «.i.e.
IX: «quest dibuix no apareix al llibre.

^ •», M.



Primer «stilili tel dibuix 4*1 gravat que illustra la tannica 7.
part te I 'EXEMPLAR 1 v* citat en aqueat trabali con DIBUIX 1,

El full es troba força malmès p«Is fongs d« la huai tat.



DIBUIX 2

IIZ: dibuix del gravat.
IVï llapis.

VI: PP «dicto.
VII: lau»« Pla» 11.,«.1.4.

P.E.!

IV; aiguafort i aíguatinta m i» goma.
V: ps: 23S x 174.
VII: Pla, llapis tint*» a.t.d.
VIII: "1er estat", llapis tinta. «.i.e.
IX: r.e. i r.í,: c»»c*b*ll» pipes...

P.E.2

IV: aiguafort i aíguatinta a la goma.
VII: Jaiene Pla, llapis tinta, a,í.d.
VIII: "2on estat, prova de color", llapis tinta» a.í.e.
IX: ".anr.ka impresa en bistre. El gravat és ei deftni-

*iu però amb remarques.

7

2
2 d'estat

1

I I I : d*l dibuiE ûtsï gravat la variant qa« im,
és a la i gir» 1« car« a l 'altre costat.

IV: l lapis.

VI: PP edició.
VIII: "1er estudi", 11. , « . i . « .
IX: no~"es «1 llibre.

2

III: dibuix del gravat.
IV: llapis.



VI: pp edició enganxat s/pp edició,fent de "passe-partout"
Vili: "tota la vida / et veuré »orgires**, il., a.i.e.

P.E.!

IV: aiguafort.
V; p»: 23i x 172.
VII; Jaume Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "1er estat", llapis tint«, «.i.e.

P.E.?

IV; aiguafort.
VII: pla» llapis tint«, a.l.d.
VIII: "2on estat. Tallar", llapis tinta, a.I.e.
IX: r.e. i r.i.:caps d« noia, ulls... Hi hm la in-

1 el gravat ja é» «1 definitiu» però
tallar remarques.

8

1 dibuix
5 proves d'estat
1 prova en **stat definitiu

DIBUIX

111: dibuix invertit del gravat,
IV: llapis.

VI: pp edició.
IX: hi ha la escrit« llapis » l'a.i.d.

P.E.i

IV: aiguafort,
¥: p»: 217 x 173.
VII: Pla, llapis tinta, a.i.ú,
VIII: "1er estat-Prova única", llapis tint«, a.i

P. E. 2

IV: aiguafort.

»J4



Vil; Jau«* Pla, llapis tint«, a.í.d.
VIII: «*2on «tat»1» llapis tint«, «.i.«.
IX: r. 37

P.E.3

IV; aiguafort.
VII: Pi*» llapis tinta. a.i.d.
VIII: "3«r estat**, llapis tint*. «.I.e.
IX: noves reaarques: noi» num.

P.E.4

IV: aiguafort.
VII: PI», llapis tint*» a.l.d.
VIII: "4rt estat", llapis tinta» m,i,e,
IX: tannk* ispresa i renmrquea.

P.E .5

aiguafort.
Pla» ilapls tint», a.l.d.

I X :

*j siiJUfi'G i A s» | & * «ufi* * o t« &, • t v a f et # & * - - * »

"5è estat", t i n t a , a.i .e.
i Es diferencia de l'an-

terior hi ha entalles, al

P. EN

IV: aigyafort.
VII: Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "6è estat", llapis tinta, a.I.e.
IX: prov» és en tct con la definitiva d«l llibre.

9

1 dlbyix
4 proves d'estat planxts)

III: dibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.

»JS



l..,
Prov« d«l gravat 9 corresponent » un*, plan«« •• v»

lunwrada P.E.2 U« pianx») d«



VI: pp *<iiei6.
VII; Jaunt« Pla» 11.» a,i.<J.

P.E.i (1« planxa)

IV: aiguafort.
V; ps; 245 x 192.
VII: PI*» llapis tint», «.i,d.
vili: "1er estat", llapis tint», «.i.e.
IX: r.e. i r.d. Aquesta planxa fou refusada, L*§ et-

col·locades fulls d«

P.E.«f

IV: aiguafort.
VII: Ja'im*» Pia, llapis tinta» «.i.d.
VIII: "Repetir la planxa"f tinta» a,I.e.
IX: al voltant de la planxa. Hi ha la tan-

imprès«.

P.E.l (2» planxa)

IV: *;„:„« f /r* <*r; sèpia.
V: ps: .''̂  x 178.
VII: „'a'.¡r e P'.3, llapis tir:*a, a.i.i,
VIII: "i*^r *sta*: -1e la J« planxa i de / color",

il.ipis tìnta» al p*»u.
IX: r. ï. i r.i. í la tannka Impresa.

P. E. 2

IV: i
VII: Ja.-CTe Pla, llapis tinta, a.í.d.
VIII: Ven estat í prova de color", llapis tint*» a.i.e.
IX: Prova la definitiva, ia però

remarques.

10

2 dibuixos
2 proves d'estat

1)7



DIBUIX_l

III: estudi pel dibuix del gravat amb una branca d'ametller
*V: llapis.

VI: pp «dicté.
Vii: Jaune Pla, llapis, a.1,d,
VIH: "»1er eatudi p«r Branca", 11.. a.i.«.
IX: aqu*st dibui* no es a 1'edició corrent.

2

III: dibuix del gravat.
IV: llapis.

VI: pp edició.
VII: PI», li., «.i.d.
VIII: "2on per Branca11, 11., a.I.e.

P.E.l

IV: aiguafort.
V: ps: 220 x 172,
VÌI: Jaume Pla, llapis nnM, a,i.d.
VIII: "1er esta»- : ;,.r;.va .'.n í-a 1e color" , 1 lapis 1inta,a.i,e.
ÍX: r.e. Hi ha P! v»xt imprès però encara falta tretall

ni gravat per **s'lev<»ri r co« la definitiva.

P. E. 2

IV: aiguafort en »arre.
VII: Pla, llapis tint», a.i.d.
VIII: definitiu. Tallar", tinta» «.I.e.
II: la j» és la definitiva, tallar.

II

1 dibuix
3 proves planxes)

DIBUIX

III: dibuix del gr«vat.

13Í
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IV: tint« xinesa 1 llapis.
VI: pp «aleló«
¥11: Jaume Pla, H., «.t,é.
IX: hi hm 1« tannka ««crit« amb llapis «

P.E.l íl» planxa)

quatre p&lneres it» del gravat definitiu pere in-
vert ides*
aiguat In ta a l« ge»*.

V: pa: 21? x 174.
VII: Jaume Pla, llapis tinta, a. i. d.
VIII: "1er estat11, llapis tinta» ».I.e.

P.E.2

IV: aiguatinta a la 1 d'àcid pinzell.
VII: Pla» llapis tinta» a.i.d.
VIII: "2on estat-Cal repetir la planxa canviant les / lle-

tres de costat", llapis tinta, al peu.
IX: JAIME PLA va haver d« repetir planxa perquè,

la disposició del gravat, les lletres de la
anaven « l'a.i.e. 1 la compaginació de

les planes del llibre s*h«yrla trencat.

P.E.l (2» planxa)

IV: aiguatlnta a la i d'àcid pinzell.
V: ps: 226 x 174.
VII: Jâuae Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "2* planxa. Prova única de color11» llapis tinta,a.i.e.
IX: r.d. i r,i., el text de 1« tannka iatprès. El gra-

vat ja és el definitiu.

12

1 dibuix
4 proves d1«»tat

DIBUIX

III: dibuix del gravat.



del fu« llluatra i» «•«nnta 12.
« i 1» fou

p«r P.I.3 (1* planxa).



IV: llapis.
VI: pp »«lele.
VII: J*«« fia /"Sarrià? Ü.» a.i.d.

P.E.I (!• plan**)

aiguafort.lY:
V:
VII:
Vili
IF:

p«: 221 3t Iff.
Jaume Pla, llapis tinta, », i. d.
Mler estat", llapis tint«, a.i.e,
r.*.: nena (27}

P.E.2

IV:
VII:
VIII:
IX:

aiguafort i aiguatinta.
Pla» llapis tint«, ».i,d,

"¿on estat", 11., ».i.e.
r,«.

P.E.3

IV:
VII:
VIII:
IX;

aiguafort i aiguatlnta.
Pla» llapis tinta» a.i,d.

"3ce estat. Cal repetir la planxa",llapis tinta,a.I.e.
tannica iiaprea*. Hi ha diferències en els reflexos de

les finestres; 1» resta és molt similar a la del gra-
vat del llibre. Cendratges a les lletres.

P.E.! C2» planxa)

IV: aiguafort i alguatinta.
V: ps: 215 x 173.
VII: Jaume Pla, llapis tinta» a.i.d.
VIII: «2» planxa", llapis tint», a.i.e.
IX: r.«.Sens« el text, però Im prov« ja és 1» defini-

tiva.

13

1 dibuix
2 proves d'estat
1 prova en eatat definitiu



Dibuix del gravat 14 qy« «s a 1'EXEMPLAR



111: dibuix dal gravat.
IV; llapis.
V; pp: SSO i 248.
VI: pp é» dibuix enganxat a/pp edició, fent d« "passe .

tout".
IK: m 1'a.i.d. hi hm «serlt, llapis: mare i Infant.
VII: Jaun« Pla, 11., A.I.e.

P.E.!

IV: aiguafort.
V: ps: 245 x 193.
VII: Jau«* Pla» llapis tint«, a.l.d.
VIII: "1er «stat11, llapis tint«, «.I.e.
IX: r.e. i r.i.: cap de noia I nens.

P.E.2

IV: aiguafort.
VII: Jaune PI*, llapis tint«, ».i.d.
VIII: "2on estat", llapis tint«, «.i.e.
IX: r.e. i r,i. Noves entalles d'onbres a la d« la

mar« 1 del n*n.

P.EW

IV: aiguafort.
VII: Pla, llapis tint«, a.l.d.
VIII: "Prova de color", llapis tint«, «.i.e.
IX: s.r. TannM« impresa en marró. La prova é» en tot

l« definitiv«.

14

1 dibuix
3 proves d*estat

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp; 330 x 245.
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VI; pp dft dibuix enganxat s/pp edleió,fent d* "passe-par-
tout1.

IX: dintre del dibuix, a llapis, hi diu: Infant refugiat
adormit.

VII; Jaume Pla, 31., a.i.d.

F.E.Í

IV: aiguafort.
V: ps: 244 x 191.
VII: Jaume PI* , llapis tinta, a.i.d.
VIII: Mltr tstat11» llapis tinta, a.l.«.
IX: r.e.: caps d« nens.

P.E.2

IV: aiguafort.
VII: Jaume PI«, llapis tint«, «.i,d.
VIII: "2on estat11» llapis tint«, a.i.e.
IX: r.e. 1 r.l: caps.

P. E. 3

IV: aiguafort.
VII: Pla, llapis tint», a.i.d.
VIII: "Tallar-Provm únic« de color", llapis tinta, a.i.e.
IX: tannka impresa. La prova é» la definitiva però en-

cara hi ha les remarques.

15

1 autògraf de la
i dibuix
5 proves d'estat planxes)

AUTÒGRAF

Tannka escrit» tint», signada i datada (7. 6. 43) p«r
C. Riba a l'a.i.d, fulls on hi ha «»crit» altres as-
sai jos d« que va refusar» qutdant * la dar-
rer«, aquests fulls van enganxats s/pp edició.

rii
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Full on hi hm i* 15 d* 1« «è d*



DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp; 330 « f45.
VI: pp d« dibuix enganxat »/pp edició fent d« ltpa·s*-p»r-

toyt".
VII: Jaume Pla, 11., a.I.e.

P.E.1 (1» planxa)

IV: aiguafort.
V: ps: 245 x 192.
VII: Jaume Pla» llapis tint«, m.i.d. "Jaune Pla", a 1»

planxa, a.I.e. de la r.i.
VIII: "1er estat", llapis tinta. a.i.e.
IX: r.d. i r.i.: cap» de peñones.

P.E. 2

IV: aiguafort.
VII: Pla» llapis tinta, a.i.d.
VI I: "2on estat", llapis tinta, a.i.c.
IX: noves remarques (església de Tossa) i noves entalles

al gravat.

P. E. 3

IV: aiguafort en bistre.
VII: Jaume Pla, llapis tinta» a.l.d.
VIII: "Prova única de color", llapis tint«, a.I.e.
IX: aquest prova é» igual que l'anterior pere tirada en

un altre color i s'hauria de considerar un»
variant del mateix estat qy« no pas un estat pos-
terior.

P.E.4

IV: aiguafort.
VII: Jaune Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "Planxa esguerrada a l'acerar-la"»llapis tinta» a.i.e.

(28)
IX: s.r. Tannka impresa. El tena del gravat és igual que

el que hi ha «1 llibre 1 si no hi hagués aquest peu
escrit, no s'apreciaria la diferéncl». Fixant-nos-hi
bé, però, velen que els cabells d« 1» dret* d« l'es-
tampa són né« llargs.

1tt



f,i.t (ft

IV: aiguafort.
V: pSî ti? E I fS.
VII; 'aume Pia, 1J apis tinta, a.i.d.
Vili: "2« pi«««, filiar1*» llapia tint*» m.i.«.
IX: r.d.:"Pla".Tannka impresa. La prova Ja és i« defi-

nitiv« però sense tallar.

i 6

l dlbyl*
3 prove» d»estat

Diluii

III: dibuix Invertit d«1 gravat dues petxines «n
lloc d* tres.

IV; llapis.
V: pp; 330 x 245.
VI: pp d« dibuix enganxat «/pp edició ,fent de "passe-par-

tout".
IX: hi ha Im escrita llapis m l'a.i,d.
VII: Pla, 11., a.I.e.

P.E.l

IV: aiguafort.
V: ps: 223 x 17».
VII: PI*» llapis tinta, a.i.d,
VIII: "1er estat", llapis tinta, a.I.e.
IX: r.«.¡cargol» d« »«r.

P.E. 2

IV: aiguafort 1 alguatlnta.
VII: Jaune Pla, llapis tint«, «.i.d.
Vili: "2on estat",llapis tinta» «.i.e.
IX: r.e.

P. E. 3

IV: aiguafort 1 alguatlnta.
VII: Jaune Pla» llapis tinta» «.t.d.

Uf.
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Dibuix am c la tannica inscrit« IIM illustra «1 gravat If (EXEMPLAR Ú N I C )



-Il
P.I.I. Primer •stai del gravat 19 1Mb les remarques.

ÚNÍC



P.E.2. estat del gravat 16 muto l»» t l'aiguatinta.



Vili: "Estat definitiu. Bé per tallar", llapis tinta, a,i.*.
Ik: lli ha la tannka impresa. Tot i qu* «i gravat is com

«1 definitiu, encara hi ha 1«« remarques 1 per això
la citem com una prova d'estat*

17

1 dibuix
3 proves d'estat

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.

VI: pp edició.
VII: Jaume PI», 11.» a.I.e.
IX: tannk« escrita «n llapis a l'a.I.e., ptro el tí-

tol. Al superior hi ha escrites les paraules:
enfront La s«r llunya / na és de tots, etc.

llapis 1 corresponen a la tannica la
qual s'ha d'enfrontar aquesta.

P.E.l

IV: aiguafort.
V: p«: 230 x 178.
VII: Jaume Pla» llapis tinta» a.i.d.
VIII: "1er estat", llapis tinta, «.i.e.
IX: r.c. i r.i. A la de l'esquerra hi ha un tors d'una

noia que és molt bonic l subtil que no el del
gravat. A la Inferior hi h« gravades le« paraules dels
pria«rs versos de la tannka.

P. E. 2

IV: aiguafort,
VII: Jaunie Pla» llapis tinta» a.i,d.
VIII: "2on estat", llapis tinta» a.i.e.
IX: r.e. i r.l. entalles &1 gravat,

P.E.3

VII: Jaume Pla, llapi» tinta» a.i.d,

W



Vili: **Sé per tallar*» llapis tint*» «.i.e.
IK; només és un« prova d« la lletra; «i gravait na ««tat

reservat I tan »öl» M'n vtu yn ile «l costat del text.

18

l
3 prove» d'estat

DIBUIX

III: dibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 330 x 245.
VI: pp d* dibuix.
VII: Pla, 11., a.i.d.
VIII: "Alzines sureres de / Per "La llunyana és de

tots" "

P.E.l

IV: aiguafort.
V: ps: 230 x 178.
VII: Pla, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "1er estat", ; lapis tinta, a.i.*.
IX: r.d. : ne *»» - vaixell.

P.E. 2

ÏV: aiguafort.
VII: Jaune Pla, llapis tint«, «.i.d.
VIII: "2on estat", llapis tinta, a.i.e.
IX: r.d. 1 r.i.: barques.

P.E.3

IV: aiguafort i aigualint* a la en un to negre-blavés,
VII: Pia, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "3er estat i prova única de color*1,llapis tinta»«.i.«.
IX: r.37 i r.i.



* «

4
Primer «studi del dibuix del gravat fti« i llustra I« 20.

apareix a i «1 1.



TANNICA 19

i
i prove» d •estât

DIBUIX

III: croqyl» invertit del gravat.
IV: llapis.

VI: pp edició.
Vil: Jaime PI*. II.» a.i.d.

P.E.!

IV: aiguatinta « i« 1 aiguafort,
V: ps: 233 n 178.
VII: PI«, llapis tinta, a.i.d.
Vili: "1er estat", llapí* tint«, a.i.*,
IX: r.e.

P. E. 2

IV: aigualint« a la i algymfort,
VII: Jaume Pla, llapis tinta, a.i.d.
Vili: "Estat definitiu. Bé de color11, llapis tinta, a. I.e.
IX: la prova é» la definitiva, 1« tanni« impresa,

ht ha resiarqyes.

20

3 dibuixos
4 proves d'estat planxes)
1 prov» en estat definitiu

i

III: un« finestra obert« yn «rbr* al fons» fulles,
IV: llapis.

VI: pp edició.
VII : Jai«« Pla, 11. t a.i.d.
VIII : "l«r e»tydi per "Ara «'acora11 *% 11., al peu.

15Í



ZK: no surt al llibre.

2

III: un« paret UP arbre al darrer« 1 « l'es-
querra.

IV: llapis.

VI: pp edició.
VII: Jaune PI«, 11., m,i,ú.
Vi l i : "2on «studi", l i .» «.i,«,
II: hi ha la tannica escrita en llapis a 1*a.i.«. Aquest

dibuix surt al llibre,

3

III: dibui K Invertit del gravat.
IV: llapis.

VI: pp edició.
VII: Pla /"Tossa",11., «.i.d.
VIII: "Estudi definitiu per "Ara »'»cor«" "» li., ai peu.

P.E.l í i«

IV: aiguafort 1 punt« seca.
V: p«: 232 x 178.
VII: PI«, llapis tinta, a.i.d.
Vili: "ter estat", llapis tinta, a.i.«.
IX: r.i.: lypa I lletres "ara «•acora". El és «1

mateix «1 del llibre però Invertit.

P.E.2

IV: aiguafort 1 punta »«c«.
VII: Pla, llapis tinta» A.i.d.
VIII: "2on estat", llapis tint«, a.i.e
IX: r.i. i noves entalle» al »ur de

P.E.3

IV: aiguafort, punta seca 1 aiguatInta.
VII: Jaume Pin, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "3er eatat-Planxa rebutjada«», llapis tinta, a.i.«,
IX: r.i.



P.C.I (2» planxa)

IV: aiguafort 1 aiguatInta.
V; p«; 235 x 158.
Vil; Jai«* Pirn» llapis tint«, a. i.d.
VIII: «*!•£ «»tat de 1» t* planxa**, llapia tint«, «.i.«,

P. EM

IV: aiguafort, aiguatInta i punta seca.
VII: Jaume PI«, llapis tinta, a.i.d.
VIII: "Estat definitiu**, llapia tinta, ».i.e.
IX: Prova igual qy« 1* del llibre*
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