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G.I

ait |wf tí muti, Baroanw,— Pròleg de Ferrin Soldevila. Vinyeta
al tarí d*E-C Wort.

i. JOSEP MQMPOU.~Placé à Catêlmjê, punta ACÍ. Comentari
de Josep M. López Fico.

I, JOSEP AMAT.—Saní §mmm, aiguatinta. Comentari de Joan
Cortès,

3. JOAQUIM SUNYER,-Taifcar«, pynti seca. Comentin de
Jaume Sunyer.

4. XAVIER VALLS.—B pére, aiguafort ï sofre. Comentari de
Minent

5. VAN DEN Jtarf. seca.
Comentari d'Andreu A, Artís.

6. RAFAEL BENET.—!Mmtaw~Jramstra, punta ï Co-
mentari de Joan Vinyolí.

7. LLOVERÁS, -f« i
Comentari de Xavier Benguerel

8. EMÎLÏ BOSCH ROGER. -PanMd, aiguafort. Comentari de
Sebastià Sánchez Juan.

9. JAUME PLA. — Pltçt lÀnmrmtat, punta Comentari de
Rafael Tasis i Marca.

10. JOAN BÀRBARA. - de
Pe-ì Benavent de Barberà,

II, JOSEP M. PWM.-O ̂ rf, seca, de M.
Espinas.

12. ^A, CASADEMONT,-Díi^wii Co-
mentan de Carles Soldevila.



6.3

C.3.l

1. Portad*11«.
2. Portad* a tinte» ín*§r« i rosa), «wb

un tlpy» de llfttr* i diferents tal »ostra
la fotocòpia «1*1 punt C.

3. Pròleg de Ferran Soldevila encapçalat per un gravat al
burl í a l*aiguatlnta (2) d'E.C.Ricart.

4. Dotze plecs dotze gravats d'artistes i tècniques
diferents il·lustrats per textos de diverses es-

criptora, plec de;

4.1 Portada a tintes (negre i rosa)
un tipus de lletra i dife-

rents ELS DE LA

/ DE

NA / del gravador) / (títol del gra-

vat) / (tècnica) / DE / de

l'escriptor) / Vera) / (n*

o signatura del plec).

4.2 Un text a 1« contraportada.

4.3 Un gravat a la plana d'enfront.

5. Taula.

6. Justificació del tiratge.

G.3.2

És edició d* vwit«nt-tr*s «Jte«plar» »n total distri-

buïts segueix:



D'aquesta coHçcció de DOTZE PAISATGES URBANS
DE se n'ha fet una de 75 exem-
plars en paper Guarro de fabricació especial, numerats
i per Ion tot seguit les

planxes i et la manera següent:

íïtmplar T/mc, numerat 1, que conté el dibuix origi-
nal del gravat, les proves d'estat, una prova de la
plañía inutilitzada, l'autògraf del comentari i el coure, (3)
Propietat de la dels de Barcelona.

10 exemplars, numerats do ¡1 a XI, que contenen al-
guna prova d'estat i una prova de ta planxa inutilitzada.

64 eiemplars, de 12 175,
Ultra s'han tirat vuit exemplars» marca» A

a H, no venals, als col·laboradors.

c, 3,3

Els porten la f Irti« de

LA a tinta, eri el pròleg:

per llurs llapis, a
l'a.i.d. 1 els textos, a tinta.

fir»*»» es en el ¥11 d* gravat, pri-

mer la d* i i en lloc la del littrat.

G.3.4

La tipografia fou »I» taller« d« 1» S.à.D.à.G.



El pròleg Mb la ll*tra A.W.c. 1 r. de co« 20. El« textos
estan compaginata amb 1« lletra à.V.r. llevat del que tl*

lustra cl Gravat i, «serit p«r VINÏOLI» que ho fa auto
1» P.r. de cos 12. Tots »i» eo««ntari§ tenen el ço» 14

tret del» que glossen »1» Gravats 7,9,11 1 12 qye estan
coiapoatos el cos 12, petit perqyè 1« seva extensió

és llarg* que la resta.

G.3.5

Les planxes d* i n'hi ha un total de tretze,

qu« encapçala el pròleg, gravada ml byrl t a l'alguatlnta

i dotze il·lustrades per textos l treballades «n
diferents tècniques. Exceptuant 1« planxa de FREDERIC

LLOVERÁS -la del Gravat 7- la rest« es troben al taller
de el amb PLA en la

s*»va estampado. Totes porten gravada en tl me-

tall p«r a destrulr-lea, A l'a.s.d. li porten les planxes

3,6,9,10,11 l 12; a l'a.s.e. les dels Gravit»

4,5 í 8; la del l la a l'a.I.e. i la del Gra-

vat 2, a 1 * a,1,ú.

G.3,6

És la col·lecció de 1« sèrie d* on el
n'és el protagonista: ELS DE LA VERA.

Totes les tenen el vertical i representen

d* Barcelona.

Tots «la gravats porten el títol del lloc on foren realit-

zats.



Quatrt *6n d« plmc«a: P 1 §f g de O t a 1 uny «
Plac«

dg la Un t vers i tat

Qua t r« carrer»; Muntaner^Trayeuseira
La

Paral·lel

I el« altres El gare (es rcferlx al de La Ciutade-

lla) I El Port.

dels textos tenen títol.

Cinc dels comentaris poemes,

FITXA

E.l

fi« 70 de l'edició de 6<* de 12 a 75,

E,2

Vegi«• «1 punt G.3.1,

131



1.3

Pertany m Im Biblioteca 4« Catalunya.

E.4

Foy «dqyirit p«r m PLá l'any 1984 p«r la
quantitat de 80.000 pt«.

E.5

E.5.C; 348 x 255

E.5.F; 340 n 250

E.6

5 plecs (portadell*, l prèlegj * 12 sig-

natura f gravats i * 2 plecs (taula i justifi-
cació).

E. 7

1 gravat el pròleg « tall de vinyeta i 12
gì-*sats t«xto8.

E.S
de f11 Guarro, l filigranes I.V.

l G, ait«rn*8 (4).

I.f

Les coö«rtt» d* l'«x«*pl*r «stan folradte«



guarda d« toi» viroleta (grec«, vermells, blaus...) 11
lie» és d'un to be1x apergamlnat, 1 «n rosa i negre diu:

OI / . En lla-

pis 111 lui l'any, ntSS1*» l« Signatur«. "096 (Dotze)" i ti
número de l'exeaplar» H70".

Tot el libre «»ta col·locat din« d'un estoig de cartró de
color verd t obert per un costat i d'unes

de 360 x 265.

Els fui is vénen en for«» d« plec» 1 col·locat» en

A la contraportada general hi h* el registre de la B.C.»
"i. 514.381" i una "€'» que Indica que l'exemplar fou ad-

quirit p«r c«ipra.

Tots els gravats dels plec» signatura porten la

raclí» "70/75", A llapis» a l'a.I.e.

No hi hm el segell de la B.C. enlloc.

DE LES

VINYETA PEL

I: E.C.RIC4RT.

III: dues noies assegudes en une» escale». L'una té un nen
a la falda a punt de mamar. L'altra porta flor
a la boc» 1 té un ocell prop de 1« «à. al seu darrera.

4JJ



un v«! x« 1 1 amb l*» v«i«s t una atzavara. a
l* esquerra, l »«»cut um Barcelona.

IY: t aifuatlnta.

V: pl: 2ÍS E 26O f 5) , p»; tirat » , pp;
340 »

VI: niquelat, è* a l'a.s.e.

VII: Jp-C|L » n.(a.i.e a* l« i«

la planxa,

de



II: ti prò!•§ port» p«r títol M'han dit gut et canti,
Barcelona. È» mm asna d'oda m. Im ciutat comtal 1 que

E.C.RICART hm encapçalat una vinyeta on »li «le-
ments gravata com símbols de la metròpolis. Bar-

celona, ciutat marítima «1 valx«11 que podria ser

**La Santa Marfa**de Cristòfol Cola«, l'atzavara, repre-

sentant 1* vegetaeié »editerrània i l'ocell, la colo-
ma de la pau. Barcelona, mare que acull i alimenta

els seus fill» i l'escut de la ciutat «Is ampara.

El text éff un llarg on canta
les coses bones 1 les no tan de la seva ciutat

nadiua, nostàlgia p«r allò ja no tornarà a

ser però l'esperança Barcelona per-

duri davant de qualsevol adversitat. El éa «oït

per encetar 1« col·lecció d*
DE 1, paradoxa¡«ent, ço« els

canvis havia sofert la ciutat el del
temps, ara, després d* de trenta anys,

parant aquests gravats l'actualitat, Barcelona ha

evolucionat i s'h« renovat en la estructura ur-

bana.

1

I: amb comentari de ü»
11: Plaça de Catalunya.
III: en primer tente es v«u*n córrer els cotxe», »*ntre

les persones s'«sp«ren p«r travessar el carrer, al

fons, arbres; t ptr darrera e» veu l'edifici qu« en-

guany pertany a la Cain* d* Barcelona, situat J la

cantonada del Passeig 4« Gràcia la de Sant
Pere.

IV: punta s*ca.

V: pi: 250 x 210 . 2SO E 198.

4J5
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VII:

IX; éa una punt» see« «ölt «sbossada. L«» no són
concret«!» pere s'enten*!! l es capta toen bé allé qye

representen. Les estructure» vegetals pàVli-

des, »entre que els edificis, les 1 els cot-
xe« mostren factura «oït intensa, on hi
present* les rebavea del metall. L'edifici «S« "El
Corte Inglés" escara no hi tra l'any en es féu
el gravat i es pot veure la diferència la foto-
grafia adjuntem, tal és a l'actualitat.
La pantà niquelad» per evitar el

en el tiratge, al de la planxa hi ha un al-

tre gravat « 1« no
a Es tracta d'un nu qy« algú altre havia gra-

vat 1 desestimat; »profita l'altre per
a fer-hi el seu gravat. El text de M»
PICÓ porta per títol Estances per a un _de 1 loa a

Barcelona i és un format per tres on
risen les del« versoi parells. A la

estrofa riñen els imparells.

2

I: auto d*

II: Cervasi.
Ili: en primer terne» le« escale» d'un J*rdi «l'un«

torre del barri de Sant Servasi; «1 fon», façana
de 1« torre» font i y«a person*, t« l» da

ANAT.
IV: aiguatinta « la i algun toc de punt« see« (8).

«fi



Gravat 2 d«

J if d í rieles, «ü
*n "i<??«cî*a *î ¿
t sn, «nvcltat «i* y*«íor»
xerra l'&cell



Y; pi: 242 * lit , p«: Mo M

VII:

XX: despris Am Íes »«¥«• col·laboracions * LA VEÍA»
«n cinc ocasión», JOSEP AMAT no ha aeguit gravant so-

bre ««tall» p«ro «i ha fet litografies.
Concretament té una col·lecció titulad« BARCELONA-PA-

FELIU DE per dotze litogra-
fies «n negre» J* anteriorment» on d'e-

lles correspon »1 mateix gravat ocu-
pa. La litografia, és posterior (1987),

la mateixa escala perspectiva conpleta-

frontal i els porticons del central del

priser oberts (i). L'aiguatinta de la col-

leccio DE glos-
sada p«r un text de titulat Torre del

Putxet. És un d'una estrofa per

la es podria dividir en quintets

riaen 1-4 i 2-3-5, entre sí i tres

quartets que ho fan 1-4J2-3, 1-312-4 l l-4|2-3.
va escollir el i l'es-

criptor que l'havia de contentar.
Ei coure es vm niquelar per la del

tiratge.

3

I: «ab de

II: Valicare*.
Ill: ei printer terne hi h« un al i

gent passeja. A I« part alt», pineda al-
gunes torres escaapades per la «untanya»

«40



IV: punt« »«ca.
V: pi ï 250 m ÌS2 » p«: 250 x

VII: , a.i.e. |» J

i ' ' f ~ ¿ r in« r^ükt j j f í» ¿
'«r • ;r^t*,«î€» <?u?j:îipf^*

i", ¿r",* le", t'ef,t , ¿f v
Î/TÎ in* , ! *3|>r-ríij:cf :

.2 la jv'a

ant
rxisftt el

âê te

fill: (10)

IX: és d« factura. Ju-

ga talles l contrat»!!«» per fer els

441
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I» tot i »«r un gravat» I» »anera de treballar «1»
Arbres t 1«» per»o«es el '•delaten1* un Sunyer au-

tèntic. 11 text. «»crit pol s«u fill
com a tele« col·laboració m Edicions, al·ludeix al

paisatge d« ValIcárea les paraules ressenyades al

peu del gravat. va prescindir del
fet que en *1 gravat la iB*tge syrt invertida respec-

te al dibyi» que e» fa «obre la matriu. Efectivament,
el paisatge correspon a vista de Valicare«
de però a l'Inrevés. era punt»

seca» la planxa es va .il que lar per tota la se-
va puresa 1 I« qualitat de entalles.

GP A V AT 4

I: amb de

II: El Parc.

III: en el primer pla hi h* nenúfars

on es reflecteix l'edifici del de l'estaatpa. A

la vora de l'aigua hi h« palmeres 1 altres arbres.

IV: aiguafort i sofre.

V: pi: 251 x 185 , ps: 251 x

VII:

IX: parc és el de la Ciutadella. L'aigu« for-

ma part del llac hi h* al i l'edifici es

veu al é» la Capella Militar. La vegetació ha

variat el» any«, però p«r 1» fotografia ad-
e« apreciar la similitud

i enguany (vegi*» la pàgina del dor»), XAVIER VALLS

va participar en tres ocasioaa «n Là IOSA VEIA i a-
questa fou la priaera. f» van conèixer PLA

44J



l'any 19S5, «1 «atti» any a« I» e«ii«ceí6t «n mí ta-
ller tenia PLA m, Servaci.

De Miwra autoâldàetlea a~
ban» d« co li «toorar * Là Vila»i en l» s»-
¥» carta qu-. coneix l'aiguafort» 1» Eliografia l i«
litografia. Que la prlirera i I'ùltima és au-ib 1*9

s'Identifica més però confessa ^ue na gravat pcc.

fosse*ix un exepplar uè ca>1a plec -.n hl ha un gravat
seu. A«,'*rst Aiguafort que ara tractem »os»*ra -JT -Ti-
tras t entre el grafisin«» -1« *rac cur* i I» ̂ ^njala
forta la suavitat 'lei sofre 1cl ?el i i* I s r»fl«»-

de l'aigua. Tant aquest gravat ''.^ flf al*r?s í - s
en altres collections són -jna "lar* ^:s*r%

de l'art d'aquest artista » evidencien el s».í »irarnà
de pintor. Aquesta planxa es^à ni j';*»',-* i •.

ne vi escollir MAPIÀ «A.Nr/<T r*" " -rt*'-· l'-

el gravat sin6 que 1: v% ser pr p --a* ;a, -a**»;n

PLA i per VÍCTC-P M» L'.'^&ERT. T:-fi'.* ?»r"* - n-

tactes amb l'escriptor 1 HAfíENT ; ï .e -»•* ,r* : ̂

srova d'escriure el test (11!. £?

porta per títol No vingut í fa rt*f*r¿- -: m a .

soledat del describint-l-'. J'r í i ï-ar
tets que riaen 1-4}2-3 1 l-3j?-4:

No has vingut. Eb xiprers, les
i l'aigua ami) els nenúfars, tot À

pur. Una boira finí s'apaga o ¿'encén

Hi hi un secret en el ed i en lo

& més amarg el meu
secret Té
l'aigua, el temple. No véns Mill vel de neu
i ulls de flama, Q de fai§n trencaria.
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GRAVAT S

I; VAN DEN amb comentari d'ANDREU A. ARTÍ S.

II: Plaça Rclal.
III: es veu un angle de la plaça les porxades. Al Big,

Its palmeres, gent que passeja, descans«, Juga, lle-
geix.... 1 a la dreta una font.

IV: punta «eea.
V: pi: 2§5 K 210 , ps: 295 x 207.

VII:

VIII: (12)

IX: COSCOLLâ explicava a la

té I* ptint* a tècnica dels

gravats de BHAMDELIR» per Ics respostes

al qüestionari li vare» «nviar havia

gravat fusta, pere de lei tres c o li «bo rac i on»
féu » LA VERA (aquesta és la darrera),

a la punta llevat d'on ai-

guafort va refusar 1 ja comentat a la COL
DE Aquesta

vele« 1 pertany a la Plaça Reial de Bar-

celoní-. té la factura típica i característic« de l'ar-

tista. treballada diferents graflsnes» ac-

centuant «la negres vellutata deia priaers plans que

contrasten auto la delicadesa i suavitat dels edificis
del fons, totes les puntes teques, el cour« es

féu niquelar per garantir el resultat en cadascu-
na de le» vultanta-tres prové» qu« tenia 1 'edició, pe-
rò, tot, el ni que lat no era perfect« i es veuen

«¿f



algunes ratlles per tot* la planxa. Ya ser

PLA qui va «acollir 1 proposar A.ARTts
nit) per a glossar aquesta punta d«

AVEL·LÍ ARÏÍS no rtcorém galr« la partici-
pació en aqu««t«» «dicions d« bibliòfil» i reapo-
nía paraules a 1» carta li en-
viar a escriptor col·laborador d« les col·lecciona:

1- Contini« Jau«* PI* abans d* col·laborar anb La Rosa ver«? Com i
e» van eonlintr?

Sra. Casanova«: Em ye i g incapa«, pot*«r per culpa d« It memòria,
i« comt«»tmr eap de la* pregunt«* fu« MI fm. Al gravador firn» pot*
8-r qua •«*! present's f le tor Mari« d'Imbert, aséese* de »la, io*m
Vera". Pot*»r que J« «Q* eoneful*«i« d'abans... Pel qua fi al*
do« gravat8 al8 qumi» wnlg po*bir t«xt, em *«abl» recordar qua un
•ra d^l propi Plm (un bodegó?) i l'altra d'un» aA*t» »*tran^rm

•a donaren all*. Cobrmr? i«ro, ixeaplar* ^mtelt* per 1'autor
t̂ e l̂at̂ ^̂ NOit̂ AicME^Es^Kt̂

dtl t*xtt rt». fot plogat, trnprt*» de «iapatla. Io «abrta dlr-li
re* «a«.

I perdoni tua li coat«*ti alxi i dc*pr<* de dit».
l*«icw»o «n la* f«*ta* i li d«*itjo qua porti a ttrti amb llit
1» *«va t«*i doctoral

3- va escollir ¥otti mat ai x el §f>*v_aj|ö*"*Töel» §ra¥»îlor»ï per il.lus-
trar-lo ? Si no fou mi*í, jp*****̂ ! va proposar?

El text que VA «»criurï parla de 1« Plaça Reíal i ex-
plica el canvi «ofert p*r un» plaça aristocràtica
vers plaça "flamenca" vinguda deia barrii baixo».

44?



Gravat 6 de



CláVáf C

I; RAFAEL amb comentari de VINTOLI.

II: Muntaner-fravesaera»
XII: és una vista urbana on vele« un carrer que travessa

la planxa en diagonal d'esquerra a dreta t de baix
a dalt. Per aquest carrer, el d« Muntaner, circulen

alguna cotxes i a banda i banda a'aflleren ei» edifi-
cis. In deitaca un qu« fa cantonad« i té cú-
pula «1 capdamunt. En pri««r temé, tenim lea copes
d'un« arbres 1 un terrat d'una cas« gent. Al fona

la muntanya del Ïibldabo.
IV: punta s«ea i sofre.
V: pi: 250 x 182 , ps: 250 x 178.

VII: 4,JH**^~" L,

VIII:(vegl's nota 12).
ÎX: és punta «oït superficial degut a la

de treballar d« RAFAEL i ja
anteriorment. «1» *rbr«s de primer
tren factura profund« aconseguint negres
p«r del metall,que faciliten el recull

i l'acuìmul«c 16 d« 1« tint« en aquella RAFAEL

va treure el dibui« per
del balcó d« 1« propi« J« vivia en a-
quell indret» 1 així ho confirma el text que el
glossa i que escriví titulant-lo "n Jià»

Jhsfl. El diàleg s'estableix «ntre el poeta i fi pintor
»entre parlen del creador « la casa del darrer;

fc una
41* ta «n *l €«

414^ l'A*» ffl« Jo« «'|MM
í «urt«r al Ifírcn í At riu

A Ifêfêo, ~0'g^/titêta vièta, m'm-
/«i*~n* i« 0MH>at- «ï

¿49

. «t. A.





abetrtt". Veu , aquesta cruïlla absurda,
té f» m «t qui tap l *•«>€«» fi par-

PI* *i
RB* al wwttafrt« jreador no ki tia P*«

qu» sigui pobre.

Malauradament «l niquelat um Im planxa no està caire
fet -no s« per qyin de «ala sort »me

venim nonral tu i«» puntes de BENET-
i es una »èri« de ratlles a la part alta provo-

p«r aquest defecte de niquelado.

7

Ir ««b d«
II : La Jagte 1 a.

Ill: és un fragaent d* Ics de Barcelona»

concretanent ìm de veure

floristes arreglen el tendero! 1 quatre

passegen : do» i n«na.

La gent va abrigada i els arbres no t«ncn fulles. En-

tre els arbres hi h« farola 1 al darrera la

del d« 1» Virrsina.

IV: i alguatlnts. a l* (14).

V: ps: 237 x

VII

IX: hi ha gran diferencia «le factura entr« «1 printer
ter«« i el foni. El pri»er terme presenta talles
«oït profund«» on l'àcid hm atacat »oït« estona. Les
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contratal leJ, a més, acaben é* un negre intens.

L'edifici cl« 1» Virrein*, *n canvi, é» suau, d'un«

»oi« crecada d*àeld i gairebé er«UÄr-s« le» li-

ni«!, trobat una prova d'aquest gravat m, casa

d« 1 col·leccioni »ta tr«rr»»»enc qy« cu-

riosament é§ la prova ds* Co 11 r C i hauria

de pertànyer & 1»urtili«. El d*

REL, el priü«r feia p*r « LA VERA» per

tito1 Sol i loqui. En «11 parla de lea i*»bl«s» de l'e-

1 egancia del protagonist» paraules, de

portar uri clavell «1 tray de l« i trac-

les

«...Per què, decadència? Assaonat, complet, con ma obr»
del Renaixement. ! elegant. No feiporttva elegància engomi-
nada i amb tocs de brillantina d'una joventut semi-bàrbara
que no sabrà mai recitar uns venoi de Musset o de Byron...
Aquestes Rambles em pertanyen, pertanyen ali de li meva
espècie >, als qui sabem triar el color i l'aroma d'ona d'aquestes
flors i elevar-la ins al trau de la nostra soiapa. Els meus passos,
el ritme del braç, el to g-ls-peria de la corbata, el bigoti et*
caient, imposant, concorden graciosament amb lei velles
pedres del Virrei del Peti... Les en miren; tec el
client ideal, l'home que sap delicadeses amb una dama ;
que ei fiï precedir per la I l'esclat d'unes roses... Ion
dia, don Octavi de Margarit i de Pouplana!.. La gent em
coneix, sap qui sóc, ¡a meva crònica circula a veu í
adquireix les proporcions d'un mite... La meva crònica que
potser està a (es acaballes. El mes que ve en compliré" seix inta-
tres! Què em va dir el doctor Nubiola? «Octavi, vigila't!. Sén
ehi primers tocs d'alarma... No aniré" al club, avui, entraré a
Betlem. Ja ej hora de reconciliar-me hi divina Providèn-
cia, dir-li : «He pecat molt, IM $<k semblant a aquestes pedres,
sinó fugaç, fràgil i arrogant CIMI aquestes flor«, peti accep-
te u-me. B meu comerç amb d diète voldria qae fos
ment temporal. H ha decorats p» no m'escauen, escenes
foc en repugnen: el roig viu està « amb b neva
predilecció peli matisos... Al capdavall, w home jo,
passejant-se per te avingudes del cel, no en dubteu, Senyor,

fart ei seu efecte!.-.»





fou . PLA qui va demanar a XAVIER que

participés en LA ROSA VERA. Segona ens diu «I propi

escriptor m la ««va carta, «11 no havia vist «1 gra-
vat abans d'elaborar «1 comentari ni tingui cap mena

d« contact« amb tl gravador. Nosaltres pensem que

pot»«r coneixia «1 t«M (La Rambla) 1 això 11 va do-
nar motiu per crear un text al·lusiu tot ioaginant-a«
uns personatges relacionats amb aquest paisatge»i que

p«r la »«va "generalització1* podia prescindir d* la

iaatg« concreta.

e
I: »ab de

JUAN.

II: Paral·lel.

Ili: en priater hi h» »irle de van

pel carrer, A 1» dreta» im arbre sense fulles i, al
fons» edificis i persone«. El carrer hi ha
entre ela edifici» és el carrer de 1« Rambla.

IV; aiguafort.
V: pi: 250 n 190 , ps: ?50 x 1S8.

VII:

s nota 12).

IX: és un aiguafort »oït simple quant a grafismes. Els
traço« »on paral·lel» Cpotser p«r fer al·lu-
sió al del carrer) i «atan fet» una eina «é«
aviat ampla. hi lia dues cremades d« mordent 1
poques vegades es creuen 'es lini««. BOSCH «ra
amant del Paral·lel i sovint «1 dibuixava* Aquest
fragment correspon a la cantonada «1 carrer

1Í4
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de Im Rambla. A 1'esquerra M hauria l'Arnau, la sal«
de festes, i, tal «« apreciar a la fotografia*
l'estructura ha canviat notablement. No *n va han
passat •*• de trenta any*. Aquest petit que
•••bla la caseta 4« cot-ar les «ntraáe« al circ, ha
estat substituït per l'estàtua a la Heller»

I la Cal*a d« Barcelona ocupa «1 lloc d'aquest pria^r
edifici baixet. Ils d« darrera tapat« pel
aatelx edifici on ara hi h* aquest« sucursal de la
Caixa d« Barcelona. il·lus-
trà aquest gravat un titulat
fa píen» referència a l'aiguafort de i

«queste« paraules;

La dels asfctt!« sai gut t, <$*e r* lee
dt prina i iena, d» gratta, i ei írandi.'

fsFal't*Z•"·?ítrr*r Itou! La p»u*3£fc3 J* fufp?t
í et fuis«e omiten la guàrdia 2Z .-»a/V J#*í dt/ü
I, "ti t ja arla :ñmt la «o<?a í It« ¿ran^h«*
d'aquttt of be« i I'ttiwrn fan d'-ì^et de la

9

I: PLA a«b d« I MARCA.

11 : Plaga ée la Univeraitat.
I I I : al ccntr« de l'estawpa hi h« tres palaeres. Darrer«,

altres arbre», à l'esquerra ei v*y d« 1*8 torr*s

d* l ' ed i f i c i d« 1« Universitat d« Sareelona* A 1«

plac» hi h* qyatr* i tres
IV; punt« 1 d« byr .16) .
V; pi: 243 x ISO » p«: 240 x 177.

VII :



IX: piata »«cm «laborad« «I* valor» tonni». Sobr«»yr-
ten »*« palmar«» p«I n«gr« intan». Hi h« «oït*
riqy«»a à« Miti«o« 1 alternen 1«» tall«» i contrata-
11t« formant traaea diver»«».

tfe l«

A l'actualitat, d* el hi h* en

el e» edificis,

l* de l« plaça, le» tre»

per »ltres d« l e» ell-

It« escales subterrani«». La distribució de l«

p»r* és diferent i» » »

l'angle captat per 1» fotogràfic* »'ha modifi-

cat p*r tal d* aiillor «1» edifici» J»

que, «i «a feia d'on «1 gravat» «Is

»rbr«» 1« reata*

457





El eoii»nt«ri «serigtié RAFAEL f ASÍS per il·lustrar

aquest punt» mecm porta per títol Fragment ci'unes me-
»òriest i M ell el protagonista és un noi que estava

«nanorat d'una nuieta de la no en el
ni 1« feina, ni "»n vivia. I recorda hi ha-

via el del Dr.Rofeart, tot al·ludint al

grmv«t;

J >v> ? i r • » < . í - * , . • , - . , « - „ « • , . * ,„ , -,„ », * ,
í*4f%l i-ti í . *w * *^ - * , f r

t . . - - < »

buida it **;?+••**, *•-..':". .-T"'" • : . ^-*.^. 'r
•»f ' fc t »»tan<?i ( p * -»i «-u."-. T * .

El cour^ niquelat per tal 'l'evitar el l^sgast

de la punta en el tiratge.

i r A V A T I -

I ' A r a g ^ , irt » * ; * r « r . v i n i <e f a s ~ % r ^ r ~ * i . 'r p

•- ¿a JT ,p * ~ r " * i r ï * ; r, ~ "• s * <\ * i 1 * -"i 1 * r **. "". r, ì * r *T *~

~,p {>»> 5 ; f» i i f ; r l - -, ; f -.nS .

IV: a i j í ' j i f r* ; » ~ - s 1» p *nta ( 1 7 ) .

V: r ; : '.-< <í 1S4 , ; -. ; ;6 x 180,

4ff



IX: co« e» pet «preciar » 1» fotografi» <p» adjunt««,
l'estructura de l*a cásea no tía canviat gens «1

rii taapa» fan acia 1'asfalt dal caí rar h« p»"aa
-íl lloc al tranvia* Quart «l ¿ravat, a« dir qua

hi hm algun ti» d« punt» »«e* * 1*angla inferior es-
querra i fine l tot d* toyri» l'aigua-
fort «scream, té vm gravat sensible, d« gran
riques« d« matisos i d« l treball

d'entallea* Entall«» realitza«!«« gran lliber-
tat t de 1« tècnic». El cel» p«r exeaple» és

molt atrevit i llibertat de haver
trencat l'harmonia 1« t.sta del gravat, això
no ha succeït» al contrari: «I resultat é» « 1«
vist». El text «1 per títol el

teix de la plaça» gjj.£«̂j|g , 1 és un bo-
nic fa referència « 1« » la plaça» les

planeres» el tranvia, 1* gent» «1 fum... ¥ege«-ne un

fragüent ;

Plaça de Letamendi,
dcsmanegada, melangiosa.
Ta palmeres es posen de puntetes
per veure passar el tren dintre !a rasa.
Un eix de fum despentinat vertebra
els infinits adéus de cada dia
i ek retorns. Tothom camina
. ». v ^*^*f> en e! teu àmbit

Plaça de Let-.nenu., ...̂ jaeguda,
¿com ho feras el etti que s'apaguin
els i esbufecs que ira musiquen
aquesta pau tan leva entre façanes
incolores? Les tímides palmeres
¿què esguardaran quan els cloguem li ran?





f «it l'escriptor eem el gravador només van participar
•n aquesta ocasió «n LA ROSA VERA, t« realment una
llàstima no poder gaudir è» gravata «le JOAN BAR-
BARA «n aouestes Edicions Ja la seva obra com a

gravador aiguafortiit« planàveut la *rv*
»««tria I «1 ««w ««til b«n particular (IS).

Il

I: K» aal) d« K»

II: El Port.

I!I: veure tres barque» i noia en «l
prifuer pla. En terme, altra barqueta

tret dintre 1» al fona» un gran
vai E« Î l 1 "golondrina" la gent hl embarca.

A la dreta, ela edificis portuari». En darrer tersi*
la d* Montjuïc amb el cattell «1

IV:

V; pi: 2S2 x 200 , ps: 251 n 197 . bisel Is.

VII "f

VIII:(vegi*8 12).
IX: la eità niquelada p*r «1 tiratge

d« totes proves. La é» treballada d«
« l'altra enda-

i qy« part d* la Col·lecció ELS DE
L'ANY. n«§r«« per la
profunditat l'eina ha incidit «n el »«tall i
no pa« p«r let tra«««»gair«bé irwxittefitt. In «1» do«
gravat» qu« va fer M» per a LA VERA.
hi et pr«»«nt «1 d« la MUT. a gran viatger i
amant de la navegacié. I«» «arili«» er»n «1 »*y tetu
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preferit & 1'hor» 4* prendre apunta «n «i s«w bloc
de viatge. a 1« fotografia que mostrem á« 1'indret
on JOSEP N* Pitt va f«r el seu gravat, no es veu «1
petit noli «te fusta on «• passeja la noia perquè en-

guany, entre Ita "iölönAplnes1* 1 aquest «oli, hi h«

instal·lat, r o« m val «al Ì exposició, una rèplica 4«
1* caravella "t* Santa lari»" qua qu*n féu «1
dibulm «stava m l'altra costat* Per tal »otiu» nosal-
tres haver ò» fotografiar la panoràmica «1«
dalt de la caravel·la ja »i ho hagués«!« fet
del mate i A p;»*: d« vista «1 gravat, 1» pròpia ca-

ravel·la «n» hauria tapat els detalls del
fons. JAIME PLA »'encarregà d* 1«

adient per il·lustrar literàriament aqu^-st portu-
ari. En aquesta ocaslé 11 tocà el torn a un altre Jo-
sep M«, en 1* el repetiria la se-
va «jtperièncl« en l 'altra de PUM d« 1« col

leccio ostentada. L'escriptor
el text el féu inspirant-«« el gr»v»t tenia
davant l al qual al·ludeix plenament. En*.re d 'a l-
tres diu:

En el port ki ts tct. La petita èaï*?a per
í rwoIÏír «mi»! eile*tei Jglfrcnt ¿ï uü;*'ia •' *!'•••'

d» la îârda; la barccutt& <nuletti«ftnirú, -•«
riu, i tt zanta, : f» /"a

l'ulltt; i »I f?*3n i*2^?F fiï« pcríai«á a Jffrwir a al-
ta »*tï% allí í« *.j nit /* J^fcl*»*»it »íïffí<?rÍ5aa. J

«t wir*'« M, (fi <xu;fll de JaÜe ¿«I turi
3î*a» ana nau £«^fctî, <»^?r««5»Mua2 m uns
owtda. dt pedpa, I ta »toia a la piba dt

t 'aipiä. Stmppt ki ka wo. toi® -® g^mpp«
noia," s primti» term« â«îs no**r*§ petitetge».

Í63
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I: «üb de

OEVILA.
II:
III: el centre dt l'ocupa un ä :a

i al hi h» un de pisos. a l'edifici

g'h' **t »io p*pta»t§ a a wi

:"%*.

IV: aiguafort.
V: p i : 251 x 200 » ps: 251 x 195.



Vil! vwlw

IX: is un gravat rtc «n i variat <te grafia«««.
Gairebé »4n rat11*8 cwrtes» un mie tremoloses.
Els estan fets « d* talles t contrat»!les

«oït en «1» «rere« 1 «n «1 primer ter«*.
hl h» viri«» « l'iclíi. El comentari

escrigué CARLES SOLOEYILA per grav»t «s

titula i de 1 . En «11 es el cr«ixe-

d« 1» diagonal» c*rr«r Barce-
d« « sud, allò el de

Gràcia el s«gle XIX. Un misèria ni des-
cuits» fet ordr« i concert:

& afores de les etimo esdevenen fàcilment exemples et
lletgeM: basta que amb la mirria i el descuit. Lc*
eiutats solen assolir e! punt al seu centre, com si
tl seu cor. Però les extremitats pateixen, en general, d un dèfi-
cit de sang Í és certa irresponsabilitat. ÉS per això que el su-
burbi té tan mala anomenada. Ara be: el paisatge que teniu
davant dels alb no és tanmateix vi Irte suburbi, tot i esser a
un parell de quilòmetres llargs de b Plaça de Catalunya. No,
de cap manera! L'ampla via que el travessa, a de no ésser
totalment i regularment edificada, Is u r baña. Té bon
paviment, claveguera i passeigs ajardináis. Eli acompleixen
decorosament llar e¡s arbres M no sén sil-
vestres, sinó plantats amb ordre i conceit, Quant a que
siti ven en primer terme no pertany a OM a «m
Cortijo. Comenceu a orientar-vos, no? L'artista-gravador que
llu pres per tema hi lliga amb vivacità» i gràcia tots els ele-
ments que la creixença del barceloní m a aplegar en
una vu a mig fer que a un segle de rec orda
fi que fou el Passeig de Críela on h de
va tenir els seus els seus d'esbargiment i les teves
societats chorals. Lei ei repeteixen, pere
dealls amb accents tan que l'espectador

prou feines les identifica.



l. per al de i« d«i d'E.C.RICART



PiOVES AOPÍCIONALS

EXEMPLAR ONI C

Totes les prove» port*« «1 segell del i.A.M.

»1 dors. 0« no ser així, ja ho en

el
En el VI» referent «1 suport» es-

ti d* no és «l de 1'tálete.

del M,a.M.» d« les pro-

definitives té l'exemplar d« la i.C.

d'analitzar, per §7 proves addicionals qu*

corresponen m il·lustracions i 7 cos«nt*-

rïs dels gravats,
67 vénen distribuïdes en;

16 dibuixos.

5 d'estat -d« planxes refusales.

29 d'estat.
4 proves «n definitiu.

13 proves de la inutilitzat!« í 19).

YI'.TETA IEL PFTLE3 . E.C.RICART

2
2 d'estat
Ï de la inutilitzada

HI: dibuix invertit del anb l'escut de Barcelona
inscrit *n un* circunferencia» roque» d'esca-
lier» en lloc de 1 »atzavara i i« artore al costat
del vaixell.

IV: llapis i tinta xinesa.
V: pp; 159 x
VI: pp «Se croquis.



DIBUIX 2

III: dibuix igual que el gravat pere l'escut d« Bar-
celona situat «n forma de rosto«, i'*scut
apareix a la filigrana de la casa Guarro.

IV: llapis 1 tinta xinesa.
V: pp: 248 x 230,
VI: pp vegetal.
IX: al marge inferior hi tia el m <J* Bar-

celona fet a llapis. Po porta el segell del N.A.M.

P.E.l

IV: i toc» «Je llapis.

t ^.^ *~* «-.A" •' »
11., a.i.d.

IX: no port« «1 text imprès. Fil.R.V. io hi ha l'estat
indicat é» el prir.er no hi
h« I1aiguatinta gravad«,

P. E. 2

IV: burí I aiguatinta.

, n.» a,i,d.
IX: sense text imprès l aittb í a f i i. R. V. a treball

ei gravat ja és eoa «i Infiniti a.

'* ** t f » r» •** •» f **p^4^Ar . ̂ L . I .»w TiLVTZALA

IV: burí í aiguatínta.
IX: sense text i al lors, amb llapis, hi -líj; clisé 91**

29-*lC9124. Fil.P.V. Aspa de cancellaci* a Ì 'a. s. d.; 2

* « • • • * • * « <

1.

2
5 d'estat
l prisira en «»tat definitiu
1 de la p la/ut* inutilitzada

1 (21)

III: dibui* ael gravat.
IV: tinta,
¥: pp: 212 x 154



2. p«r ml l é»



VI: pp d» bloc s/pp «átelo «ib fil.H.V.
VII: I / "1555**, tinta» «.i.á.
IX: a 1'a.s.e., MD llapis hi h* «scrii: 248 i 18?,

DIBUIX 2

ïlî: dibuix à«i gravat,
IV: tinta xin«»*,
V: pp: 300 x
VI: pp brillantina s/pp edició amb fil. S.V.
VII: 1 / "1955". tint«, a.i.ü.

P.E.l

IV: punta seca.
V I T ; 1 » 1 1 . » a. i. -i.
v n i : M ï e r M » î Î . , a.i.e.
I X : s.b.

F . E . g

IV: punta
v::: :. ::.. a . i . d .
V I I I : "-"££", 1 1 . , a. i.e.
: X ; s . h .

.;nia
, I I . , a . l . d .
*»•"« 11 a i

? . E . 4
I V : p ^nta se: a.

: , . . a
V I I Ï : " 4 r t " , I I . , a, i. t.
* Y • ç *
Jl , » -» » «ut *

P. E. 5

IV: p-ifita seca.
Vil: 1, 11., a. í. d,
VII: "Sé", 11.. a, i,*.
IX: no"" hi ha gaire -«ferine t« i

l 'anterior i ambdós «1 o*finltiu.



IV: punta seca.
VII: 1» 11., ».I.E.
VIII:"Estat definitiu*. 11.. ».I.e.
IX: s.b.

P.PL.IMUTILITZADA

IV: pyntA seca.
IX: tots*ll»d« i l'aspa A3 cancel·lació a l 'a . i .d .

Fi l .G.

**********

2.

2
1 prov» d'estat
i prova en «sta*, i* f i r. í *. í u
1 prova d* la p l a n x a irv;tí ï

autògraf leí c?r.er.*ar:

I I I : í:t ¿:x ir .v»r*:t del gravat,

p f :~B x :'?:,

IX: r - r * 5 » *»1 se ¿r*? lì il rec t r i« I pp *»- l : - ;5 .

I l l : - í i t ^ i x i nve r t i t d*i gravat.
IV: *ir .ra xinesa i
V: pp: 340 x 2SO.
V I : pp e1i:íó arr-.fc f i l . I.V.
V Ì I : „7, ".i n* a, a. i . i.
IX: a; «es*, i i f c - t x té r.és q u a l i t a t s p ic t - t r iques í s'as-

sortia "»és al gravat. L*ar ,**r ic r era f.é s l ineal ,

P.E.!

IV: aiguatinta m Im
VII: 2» 11.. a.l.d.
lli fil.G., s.b.

P. EM

IV: aiguatinta m 1« 1 seca.

. a« Jt



jfïï̂ LJÎ I

C^* M*A^
**«*»*»

d*i d*i 2 <í* JOStP
« i«



VII: 2» 11., ft.1.4.
IX: s. b.» fil. G.

P_.PL. INUTILITZADA
IV: aiguatlnta a I» 1
IX: blaellada, d« emneeliaelo « . i .« .» f i l . i. Y.

Signat per a l'a.l.d. i datat
1955", a l'a. i.e., amb la mateixa tinta el
i enganxat edició f 11. G. Porta títol torre
del Putxet.

3.

1 prova l'*»s*at
if Í

P.E.l

1 prova "i
a-j* ïgraf del

a planxa

IV: p ;r,* -i r*«* :-ii.
¥; fs: r 1-" x ':">'.
VII: 3, ¡1.. a.:.f.
IX: s.t,, r·.?. Te treball és la defi-

ní * ¡va pí»rè r."i la tinta 1 tí
rebaves.

r. P

.-ïpl iaia. a-spa d« «.s.*., fil. G,

Un full escrit i darrer«, JAU-
M€ a l'a.l.d. i amb f il, I.V.

4.

l
2
i d« 1« inutilitzada



Prova d* la l P.1.2.

VAM OEM



OIHIII
III: «tito«!» 4«! grevât.
IV: tint* xin«»« i gouach«.
V; pp: 340 it 250.
VI: pp «dicto amb fil.I.V.
VII: 4, 11.»».i.d.

P.E.!

IV: aiguafort i sofre.
V: p:§: 250 » pp: 320 x 220
VII: 4 »»-f-SS1«, 11., a.i.a.
VIII:M ler /2on Estat*»» 11.»a.i.e.
IX: la nuïteraeié i la auto un altre lla-

pis. El paper é« de l 'edició p«ro tallat x

P. E. 2

IV: aiguafort 1 sofre.
¥: ps: 250 K 200
VII: 4, 11., a,t.d.
IX: s.b., r.c. i r.d.» fil.R.V.

P.PL.IMUTILITZADA

IV: aiguafort i sofre.
IX: bisellada, de cancel·lació a.s.d., fil.G.

5. VAN DEM

"} proves d'estat dt re-
fusades .

1 dibuix
2 proves d'estat
1 prova de 1* Inutilitzada.

Planxa refusada 1

P.E.!

III: Rambla del» Cmputxin«, davant del teatre del
Liceu de Barcelona.

IV: punta seca.
V: ps: 2?S x 238.
VTÏ: 5, 11., a.1.d.»dint la pitad» de 1« planxa.
VIII:"2on 2/2", 11.» a.i.e.



dt l« 2 P.t,2.

¥JW Dt*



IX; s.b., r.«*» fil.G. Hl ha gravada la llnla per en
s'hauria <fe tallar la planxa. Al dors, amb llapis
hi ha escrit "clisé 10§112".

P.E..2
IV: punta seca.
VII: 5» 11.» a.l.d., dins la pisada de la planxa,
VlII:H4rt 1/2". 11., a.i.e.
IX: ».b.» r.e.»on hi ha gravat yn paisatge qye

d«Holanda.

P.E.3

IV: punta sec«,
VII: 5, 11.» a,i,d., dins 1« pisada de la plañía.
VIII:'«Planxa refusada", 11» a.l.d.
IX: s.b.» r.e.» fil.G,

Plinxa refusada 2

P.E.l
III: «s vey«n terrats barri gòtic de Barcelona

d'on es perfilen 1» Catedral, la Fani-
Ila I Mari» del Mar.

IV: seca.
V: ps: 248 x
VII: 5, li., a.i.d., là de la planxa.
Vili:"quart estat", 11.» a.i.e., 1* de la

planxa.
IX: a.b.» « 1» part inferior ««b un d*

i «1 Montjuïc.
els anterior» est»r «n un

altre exeuplar o potser el« té 1*autora o JAUME PLA.

P. E. 2

IV: seca.
VII: 5» 11., ».i.e.» dins la pisada de 1* planxa.
VIII:"Planxa accidentad«1*, 11., a la part Inferior del

«aquer.
IX: ».b.» noves (cara de dona), f11.G.
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PIIMI
111: dibuix invertit del gravat.
IV: tint* xinès*.
V: pp: 31S x 235.
VI: pp de dibut* amb fil.
VII: 5, tint*» a.i.d.

P.E.l
IV: punta en bistre.
V: ps: 320 x 237.
VII: S* 11., a.i-d., dintre la pisada de la planxa.
VIII:"ler estat 1/2". 11.» a.I.e.» la pisada de la

planxa.
IX: a.b., r.«., fil.R.V.

P.E.2

IV: punta sec«.
VII: 5, 11.» a.I.e., dintre la písela d« la planx».
IX: s.b.» r,«.(paisatge Bariti») 1 r.1.í taula d'un ta-

ller de gravador els byrins» i altres
estri»), f11.R.V. La prova Ja és la definitiva
però tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
IX: fcisellada» d« cancel·lació ».s.d., f i l . G .

*••»••»»•

6.

2 dibuixos
3 prové» d'estat
1 prova d« la planxa inutilitzada

1

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp; 233 x 240.
VI: pp vegetal s/pp edició a»b f11.R.V.
VII: Í, 11.. a.l.d.

2

III: dibuix del gravat.
IV: llapis.
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Vs pp: 340 x 250.
VI: pp d« dibuix.
VII: f,U., a.i.d.

P.E.l
IV; pi«t* »*€*.
V: pa; 280 x 1SS.
VII: 6, 11.» a.i.d.
VHI:"l/2 - l*r «atat", 11.» a.l.e.
lit a.b., r.«.» fil, I.V. El llapis utilitzat p«r m In-

dicar 1«estat é§ diferent del de 1» signatura.

P.E.2
IV; punt« seca.
VII: 6, 11.» a.l.d.
VIII:"2on estat", 11., a.i.e.
IX; s.b.» r,e,, fil,R.V. El limpia p«r a indicar

l'estat és diferent «1 d« 1» firma.

P.E.3

IV; i sofre.
VII: 6, 11.» a.i.d.
VIII:"3er estat", 11., a.i.e.
IX: s.b.» r.e.» fil.R.V. Diferent llapis

per indicar l'estat.

P,PL.INUTILITZADA

IV; punta i sofre.
IX: bisellada, d* cancel·lació «.«.e., fil.R.V.

••••*••*••

7.

1 dibuix
3 proves d'estat
1 pr^va de 1» planxa inytilítzad*

DIBUIX
III: dibuix del gravat.
IV; tinta xinesa.
V: pp; 317 x 210.
VI: pp vegetal «/pp «dició fil.R.V.
VII: ?» 11.» a.i.d.



Prova 4*1 Gravat 7 de numerada P.E.l.



P.I. t
IVï aiguafort.
V: p»: 237 «
VII: 7, 11.» A.I.d.
Vlll:*l/2*t 11.» A.l.e.
IX: ».b», r.«.» fil,C. hi h* el» perfils gravat».

El llAplA ««prat p«r « Indicar l'estat é« diferent
que el ü» l m signatura.

P.E.2

IV:
VII.
IX:

aiguafort.
7, 11.» A.l.d.
s.b., .r.e.» f11.C. NI prov» ni 1«
portin 1'estat IndlCAt, p«ro «1 tre-
bAll »f amar «s tracta del mAtelx estat.
L'única dl f «réne I» r»y en » 1« prov« veu-

tot seguit LLOVERÁS hl ha aplicat
ptr veyre resultaria la prova aiguatin-
ta.

P.E.3

IV: aiguafort l ai
V: ?, 11., a,i.d.
IX: s.b., r.e., fil.R.V.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort i aiguatinta « la
IX: fci se liada, d« cane*li AC ié «.s.d., f11.R.V.

........*•

8.

DIBUIX
III:
IV:
Y:
VI:
VII:

1
2 d'estat
í d« la inytilitzmda

autògraf co««nt»rl

€«1 gravat.
tinta xinesa.
pp: 340 n 2SO.-
pp edició ««b f 11. C,
i» 11.. a. i. é,

¿•J



d'EMILI p« «l i.



F. 1.1
IV: aiguafort.
V: ps: 250 x IfS.
VII: I» 11.» a.t.tf.
IX: s. b., r. e., fil. ft. V.

P. E. 2

IV: aiguafort.
VII: 8, 11.» a.l.d.
IX: s. b.» r. e., Fil. G. fot i qy« no porta l'estat indi-

cat, es diferencia de l'anterior en l'addició d'una
c r «»ad« d'àcid que ha donat lloc a les línies
fines d'algunes façanes.

P.PL.IKUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: b is« liada, d« cancel·lació a. s.d., f il, R. V.

Comentari escrit a tinta 1 signat a l'a. i. d. per SEBAS-
TIÀ JUAN. El full no porta el segell del M. A. M.
íuprès. El text es titula Nocturn.

GPAVA7 9. PLA

2 dibuixos
4 proves d'estat
1 provade 1» planxa inutilitzada

autògraf del comentari
i

I II : dibuix del gravat.
IV: 1 1 ap ! s .
V: pp; 303 x 235.
VI: pp bloc d« dibuix s/pp edició fil. C.
VII: 9, llapis tint«, a. i. d.

2

III: dibuix del gravat.

IV; tinta xinesa.
V: pp: 2?2 x 235.
VI: pp vegetal s/pp edició f 11. G

¿«5
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P.E.I
IV: punta §«e» i toc» di« bur£.
VII: §, 11., a.l.d.
YIII:wl«r estât", 11., A.i.e.
IX: s.iT

P.E.2

IV: 1 de bur!.
VII: i, il., a.l.d.
Vili:"2on estât", 11., a.I.e.
IX: s.b.

P.E.3
IV: punta seca, bari i retocs llapis.
VII: i, ü., a.I. i.

"r,ìv**-*, * i* "»1 -îrv» *"* ' ; ••""' r«. i

' -
••» l i

. "AN BAPPAf'A

l -l l bu i x
? proves "l'<?s*.ât
1 prova de la planxa inutilitzada
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•';tògraf del 4ml 10 d«
a cura de it



autògraf ite 1 comentari

DIBUIX
XII: esboç del dibuix del gravat.
IV: llapis.
Vi pp: 26S x 213.
VI; pp vegetal.
VII: 10» 11., t.l.d.
IX: sense segell del N*A.N.

P.E.1

1Y; aiguafort 1 toc» <te punt« »«CA.
V; p«: 24S m pp: 2?S x
VI: pp d« gravat,
VII: 10, 11.» a.i.d.
IX: s.b., r.e. Aqyeata provm está tirad« un full

d* pap«r on hi havia un tent al dors.
A l'ungi« inferior esquerre 4*1 gravat s'hi pot tro-
bar algyn d« punta així a les r««»r-
quts. La prova é» igual » la v«yr«« tot seguit»

es diferencien en el on foren
des.

P.E.2
IV: algyafort i d«
VII: IO, il, a.i.d.
IX: a.b.» r,«., fil.G. l l'anterior J«

la definitiv« tallar remar-
qyts.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort i de jeca.
IX: bisellada» de a.s.«., fil.R.V.

Escrit a tinta i p«r DE a
l'a.i.d. i titulat Plaça de Lct i.

GRAVAT 11. *•

1
1 prova d*«»tat

«if
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t prova en estat definitiu
i prova de la planxa inutilitzada
autògraf dtl comentari

PIBUII

111: 4*1 gravat.
IV: bolígraf.
V; pp: 213 m
VI: pp de dibuix aeigronat »/pp edició fi 1.1.Y.
VII: il» 11.» a.i.d.

P.E.I

lY: punt« sec» «n bifttre.
VII: 11» il.» a.i.d.
IX: s.o.» fil.G. Gairebé el« perfils gra-

vat». En 1« propera prova t* crearan »»ti*
Ja veure» en 1« definitiva.

IV: sec«.
VII: il» 11.» a.i.d.
IX: s.b.» fil.R.v.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta s«ea.
IX: s.b., de cancel·lació a.s.e.» f i l .R.v.

M* ESPINAS tscriu a «equina, però *n
he» féu a «à i tinte, signant-ho a l 'a .

l .d. El fu l l està enganxat s/pp «diclo ar-sb f i l . R . V .

12.

l prova d*«»tat
i pr« va en estat definitiu
1 pr va d« la planxa inutilitzada
aytogrmf del

P.E.i
IV: aiguafort.
¥11: 12» 11.» a.i.d.
IX: ».b.» fil.R.V.

iff



P.EM ESTAT PEflltITiy
IV: aiguafort.
VII: 12» 11.» a.i.d.
IX: a.b.» fil.R.V. Acjy«sta preva tanipoc port« l'estat

indicat» però s*hi poJen apreciar noves descobertes
del vernís I noves crewade» a l'àcid que demostren
el a«u estat posterior. Un estat que ja es configu-
ra co» el definitiu.

j».PL. INUTILITZADA

IV: aiguafort.
Vil: 12» 11.» «.i.d.
IX: bisellada, d« cancel·lació a.s.e.» fil.R.v.

D* fet no és un està escrit m
hi ha tint«, fetes a «à i sig-

nat pel anb tinta. El
ve «tflcié fil.R.V. El «s ti-
tula d« luxe.



DOTZI PAISATdS URBANS W BARCILONA
nons

(1) A l'apart«t "L*» Col·leccions de gravat« ite t* Rom« Ver«" del
capítol DAMS PER A UN CURRÍCULUM VITAE m JAUME PLA del lli-
bre 12 y«vat» i tm autoretrat de Jsu»e Pia (Monografie» ds
La Roa« Vera), hi const« erròniament l« datä~de 1954 fpg.100).
També al catàleg La* Ediciones et i« Roa« Vera editat a Barce-
lona l'any 1961» «1 punt 11, EL5 GRAVADORS D£ LA ROSA VtlA.
DOTZE PAISATGES URBAUS 01 BARCELONA, «s parla 4* l'ar.y 19W m
lloc del d« 19SS ço« éa el correct«.

(2) Al catàleg editat ea ocasió de l'exposició Els 98 gravador»
a» la iosa Ver« ai Palau d* la Virreina» el 196S. hi const»
només la tècnica del burí lpg.94) perquè is t« tècnica predo-
minant, peri l'escut de Barcelona que hi apareix està fet ««te
aiguat ;nta.

13) Tal cow /eurem al punt G.3,5» els coures d'aquesta col·lecció
-que segons la justificació del tiratge haurien de formar part
de i'EXEMPLAR propietat del M.A.N.- es a l'obrador
de JâWB COSCÛLLA llevat del correspon »i Sravat "i no

on és.

(4) Aq'jes'.a er« 1« primera vegada que s'emprava la filigrana i.V.
per una col·lecció. D'aleshores ençà aquesta « l'aigua
de l'editorial «airi apareixent amb tota normalitat alternant
ame les de la casa Guarro que f«ien el paper.

(5) La planxa que enguany hi te al taller de fou
tallada un finalitzat el tiratge de la col·lecció. Per a-
que«t actiu no saber les aides originàries. Les que do-

aquí les actuals, tal is ara la planxa.

(S) A fi de veure «i els gravats eren gaire fidels a 1« realitat
í també per constatar con ha canviat el paisatge urbà de Bar-
celona din* aquests trenta anys, he« intentat captar fotogrà-
í icament els indrels que es representen en les estampes d'a-
questa col·lecció de la mnara més exacta possible.
Le« fotografies es varen realitzar l'any 1987 retratant lea
zones de més fàcil accés i que oferien una visió mes aproxima-
da a la del gravat, tot tenint present la dificultat que supe-
rava accedir al lloc adequat per collocar la cambra en el punt
de sura just. No en va durant aquest període de te«ps Barcelo-
na s 'na transformat i ha esdevingut una oavm urbs. Creíe» però
que l'experiència is prou interessant i qu« les fotografies
palesen el domini dels artistes en saber captar aquell frag-
ment que tenien davant seu i que calia plasmar sa una planxa
de metall.



DOTH PAISATGtS URBANS H BARCELONA

(?) 1« nu»er«ci6 é* l*«*tMp« v» éss«r escrit« p*r un« «Itr* per-
son« i m pel propi artista Ja que «l 1 lap i» I« difsr*nt qu*
I'««pi-«t «n i* signatura. Això succeïa algunes vegades quan
els gravador«, o bé no s«bíen gaire coa anav« 1« manera d« nu-
merar les proves (tinguem ea compte que »oïts d'ells només fe-
ren aquell gravat i prou) o M que «1« numerava «i propi JAUMt
PLA per facilitar-los i* tascc un cop «Is tenien tots signat«.

IB) A 1« portad« del plec 2 no hi consta que l'aiguatinta sigui
a 1« goma ni que hi hagi punta seca, perd, observant detingu-
dament tant 1« planxa ço« l'estampa, «• pot apreciar els toc«
d« punt« seca al fulla« de l'esquerra i • 1« façana. L'aigua-
tint« és a la goma pel seu tractament i perquè, tal COK ens
confirmà el matem AMAT, s'emprava aquesta tècnic« »A
Hec del «uer*.

(9) La sèrie d'aquestes litografies s'editi «1 gener del i
consta de W exeapiar-* dels quals la Biblioteca de Catalunya
ea té l'i/SO i 1« d« Beiles Art« de
Sant Jordi el 2/50. Les estan r.um-rades m mi, a»b ila-
pi«, a l'a.i.e. i signades autografarne^, "amat" a i Lap;s
perd « i'a.i.d.

í 10) SUNYER no v« «»eriur« 1« numeració d'aquesta estampa
j« que e> veuen clarament de« tipus de llapis ben diferenciats.
A a més va signar » i*».i.«.» al costat d« la numeració
70/75. Això vol dir qu« primer devi* signar ell i un« altra
persona, probablement JAWŒ PLâ -tot i qu« »is números no »on
c« el« que fa ell- va nu««F«r i« prov«. FRANCtSC X.PUIG R0VI-
RA posseeix 1 "exe«|»l*,r 25/75 d« I1 edicto i aquest gravat t«mbé
està signat • l'a.i.e. la qual cos« ens confirma 1'explicació
t}u« donàvem a 1« 7.

(11) la carta que vire« rebte d« XAVIER VALLS contestant el
qüestionari que se li envià, ens dei« lue dels tres gravats

va fer per a LA ROSA VERA només tingué contactes personals
«•b i'«»criptor MAftlÄ MAM^. in canvi» «quest *ns deia qu«
« XAVIER VALLS no «i v» conèixer fins molt després de 1« seva
collaboració i que només havia vist «1 seu gravat i prou.

(12) fai co« succeïa «1« Gravats 1 i 3, In numeració d« Í« prova
•sii f «t« «A diferent llapis que 1« signatura i »'escau que
en les tres «stamp** «i« números "70/75" són igual«, fets p«r
1« maceix« m«.

113} El punt d« vist« d«« d'on «iti «¿«fat «1 aitali» d'aqueit



PÛflE URBANS M,
mms

va t correspo.1 « un del* balcon* o finestres et la Plac» R« i «i,
p*rt ço« «pi» »w «i» fe« poMibl* »cc»dlr-hi, p**««««**« UM
fotografia d'un angle que, ai no i« del tot igual, cr*i<M que
•f déM una v is 16 1 un air« sewblan» al del gravat. ?MÉ»Í
c»l tenir «n coopt« i «M to«» cabut <p» I5»^ki visual itel«
ncatr« ull« « l'hora ̂  dibuixar és »oït diferent del que pot
captar una cambra fotografica tot i aplicant-hi ei§ objectiu»

i« i adíenos.

f 14 i

15 i

A Ì« portada del plec ? no lli diu que i'aiguatinta siguí a
1« goma» pere *? ficài d*»f>r*cim¡r per la $i«culí«rit*t del »«u
traç.

!•• Flor*



DORI PAISATGES URBANS M BAJK3LONA
wons

Aquest« fotografi« correspondria al p»jnt de «ira del gravat,
però CIM e« pot veure, enguany hi h« un tenderol et flor» que
priva tota la visibilitat del P«l«u da la Virreina i é« per
això que n'he« fet« una altra par a «eatrar Millor la façana
del Palau tot i que és un xic desplaçada respecte al gravat
d«

ile) Encara que són mo i t poc« i a la portada dal plec no ni consta,
pode« assegurar qus aquest gravat té algun toc de buri que
ja s'aprecia a la prova de 1* EXEMPLAR del M.A.N. que no-
saltres nen numerat P, 1,1 i qua analitzarem mét, endavant.
Entr« «lire« lloc« pod«« t robar- los als troncs de les palme-
res.

f i?) La saca e« a l'angle infarior aaquarra da
A la del pl«e no s'esmenta aquesta tècnica,

«n coaptafila i analitsant 1*« pro*«» d'aatat
i la planxa ho apreciat perfectament 1 «ixi no posem de
relleu.

•18) s*r que les personals entre JA'JME PLA t
no í no gaire bones i aquest not i u podria

explicar l'abaència «n altraa col·lacciona 4*a<|ua*t inter«»-
gravador.

í 19 1 *«Qraai»entf i pel qu* he« anat veient en les altres col·lee-
. xns, les planxes del pròleg no s'inutilitzaven perquè no

formaven part del conjunt d'esta»:«« q»« sortien a la venda,
»ren senzillament vinyetes que oraatiientavan el pròleg de cada
ce lisce 16. Aquesta, perd, està cancel·lada ! potser el «aotiu
s 'amagui en el fet d« pertànyer a E. C. RICART i que porti la
seva «ignatur« autografa. Les altre« gairebé totes son de
JAIME PLA i noué» «stan signades a la planxa. JAUME PLA sem-
pre diu que si « LA ROSA VIRA hi ha tants gravats seus és
degut al fet qu* ell no cobrava per fer-loa i això significa-
va IMI «staivi p*r a l'editorial.

(20) ¥«§i*» not« It,

(21} Aquest díinux estava aat» les proves addicionals da l' EXEMPLAR
ÚNIC de la Ccllecr.ió ELS MESOS IMI L'ANY. Concretament a»b
«1 grup de proves i de dibuixos dal Gravat • d« JOSEP KOMPOU.
Veient que alludi« al tema dal Gravat 1 et la Col leccio DOT-
ZE PAISATGES DE 3ARCELOHA, vare» gosar traslladar-lo
aquí perquè aquest era el seu lloc.
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