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(t) à l'«part«t "L«« Col·lecciona d« Gravat« d« U ROM ffcm* iti
capítol MOU PER A I» CURRICULU* VITAS I« JAU« PLA iti 111-
brt 12 gravat« t un autoretrat te J«u»t Pl«( Monografie« it
La Rosa Vara), hi con*ta erròniament U teta it 1955 (pg.lOO).
També «1 catileg La« Idicione« da la Rosa Vera editat « Bar-
celona l'any ISSI« ti punt 12, ELS GRAVADORS DE LA ROSA VIRA.
ILS mam m L'ANY, ei parla it l1 any 1955 i no pa« del 1956.
A la fitxa de la Biblioteca è* Catalunya, «m lli te catalogat
el ««a exemplar, hi cenata l'any 195?» també equivocat.

(2) Segon» la atte del« autògraf« del« comentari» que lit« pogut
veure « través et 1'EXEMPLAR ÚNIC tel U.A.M., aquesta Nadala
devia lliurar-se aban* del primer plec de i« col·lecció, donc«
el text te SALVADOR BSPRIU que comenta «1 primer gravat porte
la teta "6-1-1957". Creiem que la felicitació corresponent
al desembre te 1S5? també e* va regain* tn acabar 1« col·lecció
Ja que FRANCESC XAVIER PUIG ROVIRA la té inclosa en el seu
exemplar (27/75) i el« lliuraments tel« pite* varen coincidir
regularment amb cadascun tel« mesos.
Com que la Biblioteca te Catalunya no posseeix aquestes feli-
citacions perquè no estava subscrita a les col·leccions, donem
tot seguit la relació te l'estudi d'ambdues estampes extretes
de I1exemplar tel M.A.n.:

FELICITACIÓ m ime

1: JAIME PLA.
Ill: M primer terme hi ha la Verge Murla i el Nen Jesús em-

bolcallat amb una peça te roba i ajagut «n un j*« te
palla. Al fons a IM dreta, tre« Angel« amb les ales es-
teses. Ita d'ells toc« la mandolij*.

IV; Burí, aiguatinta i manera negra.
V: 171 x 122.
IX: a la part superior tel gravat i en taronja ha ha escrit:

ELS GRAVADORS M LA VERA; i «1 peu, t«mbé en taron-
ja: DESEKBRE M 1956. La part ¿r«t« corresponent al«
àngel* et feta amb brunyidor per treure el« blanc* (ma-
nera negra), tt poden apreciar due« ertati«• diferent»
d'àcid, una te «et forta «1 fon* i la «ta clara pel man-
tell te la Verge. U full te paper porta la filigrana
U.V.
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ILS msos m L-AICY

Ill: un àngel «as vola aguanta un filacter*. ss* IM
estrella aat cua illumina al est 1 a la part inferior dt
l'estampa es veu un paisatge ss* un pöblet.

IV: tetri 1 aiguatinta
V: 145 x 102.
IX: si peu dal §rswat M ha isprssss le» listrMt iQStS FU-

TES, en negre. Al deaaota hi ha Iss firme« da VÍCTOR N.
d'IMBERT i de JAUME PLA respectivament, « tin«« i, a
l'angle inferior dr*i hi dlu: DESE*BPE 1957.
L'aiguatinta, d« diferents grisos, dons la tonalitat de
nit al cel «entre que la rsata de! gravât ««ta tractât
anb buri. Un buri on predomina la línia llarga i nitida
que reaaeguei* la figura de l'ângel i de l'eatel. Le«
traue« «e«is «pareiiien quan es vol aconssguir »enea «i«
fosques en el fona. SI paper porta la fi!.I.V.

(3) L'EXEMPLAR 4« propietat del i.a.i.» per* tal ea« veure»»i
contrariaawnt al qua di» 1« Justificació êel tiratas, no M
ha tot» el» dibuixo» originala del» gravat», »i teta ela auto»
grafs del» comentari« i el« coure« e« «wear« ml» ta-
llers de

(4) Al catàleg m G.i.f. no e« parla de l'acci* dei tof-unfitier»
però nosaltres ho fé« constar per la seva evidencia i perqué
«1 ser un estudi minuciós, diferent a la del catàleg,
crei«« que i» convenient remarcar ojuslsswol i donar
tl «sxi« d'inforasele possible,

15} A la portada del plec 2 r» »'esmenta ni el bwl ni el ferunyi-
dor. Un cop «nalitmades le« prove« d'estat de i'EXtWLAt ÚNIC
del M.A.i. he« pogut osservar que la provs nu»*r«da per «»al-
tres P.1.3 paleas l'éa d'aquest« eina Í a 1« P.E.® hi eparei-
i«n els primers toca de burí.

16} A I« portada del plec 3 no hi consta que i'aiguatint« 8iiy4 a
1« perd i» evident que hi ha ione«, co» a 1 »ovella, al
terra o ai «sur, entre d'al tras, on la tècnica d» l'aiguatinta
no «'ha aplicat mitjançant reservas sino dirseta»ent as* pin-
sell 1 a la goma.

17! A la portada del pise 4 no «a diu «n« l'aiguat in t« sigui a
la go«a ni que hi hagi ruleta, paro « ««Pjl»*** 4 analits«-
des les proves d'ests t pertanyent« s l*tajjÍ̂ Mt_jUC del M. A.M
pode« sfirsar as« tots esrtasa que FRANCESC SERRA v« saprsr
«queste« dues tècniques «n «1 as« gr***t. ta rvtoM Ja sparsa«
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t 1

ÏLS y
HOTl?

(9)

• la prova P.I.2 i 1'aiguatinta * 1« P.1.3.

{SI Autògraf 4*1 co^ntari del Gravat 4 d« FRAHCESC a cura
d* SUSAGNA i que forma part da I'EXIMPLAJ» ÔNIC del H.A.«

(10)

A la portada del plec 12 no»éa •• parla d« I 1 aigua t in t« ço«
« tècnica f «ta »ervir en aquaat gravat. NoMttrM, parò,
pogut observar que hi ha aiguafort ajudmnt-noa d'un
i mercès a l'anàlisi d« l'eita*pa original i »oorçtot de la
planxa. La punta sec* no «'aprecia «n l'eatat definitiu perquè
ha desaparegut visualutent amb l' aiguat inta, per* sabé« que
n'hi h« per l'estudi é» 1« prova d'estat que nosaltres hem
nuawrat P.I. i i «p« forta* part d»! conjunt d» pr©»*» «Edició-
nal« d« l' EXEMPLAR (iti N.A.I. L'aiguatint« é« feta a 1«
gos*.

Tal coa •• pot WÄtr» «n M|tMMt4M r^»«é»«cioi»t »1 t«am 4*«-
ques'. gravat ée ELS DE L 'ANY és Mit semblant.
« tèc.Uca, » 4« I»« fon»« o €•!» «oluaw I a 1*««~
truetur« d« 1«» fifWM, « 1« I·licitacié ito «•! 19S7
qu» fin 1« Mt«ix* artista i qu« M r»§«la «1» *
1« L«

Felicitació è*
1957



OOTf't MATURES MOiTÌS

»t M.



ILS Di LA ROSá

DOTZE
NATURES MORTES

DE RJBA

CM f ¿Tí DE

1. Benêt, M. Ira, J, M.* GMGÉI liait. ]. Guincm/t, M. Humbert,
J. Lapez, J. M,* J. Mompou, L, Morató, J. PU, X.

I M. Villa

AMB M
A. A. Arti., » IMM» X illuni. M A. %«wy. J. Con*.. J. V. Foli,
J M • UiMfWt, J. MUUi Rjorvil, M, * F«*«to. 1. ftte, R IHM» T«

I H

BARCELONA
M C M L V I I ( D



G.I

f me carta « m prntor. - Pròleg de Carles

1. raU.- Ik ßpKs, burí i Comentari de Hai
Bonet.

2. - £j taula , de
de Pedrolo.

3. MÖMPÖU. - OEM seca. Comentari de
J. V. Fot«.

4. MIQUH- VELA. - LE cmm, Comentari de J. Mi-
llas

5. JÂUMEHA-O rétif» lori. d'̂ idreu a.

6. RAFAH- ffî iET,- 1̂  teli» seca. de
Aurèlia Capmany.

7. LLltíS MOiATÓ. - Macé à de
Xavier Ben guère!.

8. JOS1 GUINÖVAIT.- ^rr í f«, Comen-
tari de Joan Cortèi i Vidal.

9. JOSEPM,*GAiCIaLLOirr.-J^<rf^^í«i«^,aii«a.
tints i ruleta, Comentari db Ricard Salvat.

IO. - à mmâ, i
Comentari de Maurici Serrahima.

11. XAVIER VALLS. -£j tó5M , c/ oijoa//, aiguafort. Comentari de
Josep M ' Llom part.

12.
Santos Torroella.
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6.3

G.3.Í

1. Portadtlla.
2. Portada a tint«» (negre 1 siena),

un tipus de lletra t diferents tal es
•ostra a l a fotocòpia del punt G.

3. Pròleg de Carle« lib* aab caplletra xilogràfica d*
Pla «n véniel 1.

4. plecs dotze gravat» «I*art 1st«» l tecniqyas
diferents il·lustrats per textos d« diversos es-
criptors.

plec consta de:

4.1 Portada a tintes (negre 1 siena),
compagina«!* un tipus de lletra 1 di-
ferents tal es «ostra a la
fotocòpia de la pàgina anterior.

4.2 Un text a la eontraportada.
4.3 Un gravat a la plana d»enfront.

5. Taula.
6. Justificació del tiratge.

1.3.2

És edició d'yn total de vyitanta-tre» ex««plars dis-
tribuïts segueix:



%
n'ha fet una de 75 a paper Guarro
de especial, I per

tot Ics i van
de ia manera

txtmplar T/nie, numerat I, que d
nil del gravat, totes les proves d'estat, una prova de la
plañía l'autògraf del i e!

per b deis de
10 de II a XI, que contenen al-

pina prova d'estat i una prova de la
64 exemplars, del 12 al 75,
Ultra aquests, s'h an vuit exemplars, de

la A a la H, no venals, destinats als col·laboradors, ' f i

G. 3. 3

Els ex«aplara signats ptr RIBA. » tint*,

en acabar el pròleg:

Totes * lla-
pis» « l 'a. i . d. 1 «1» textos per
llurs tinta, es al

¥11 de gravat, en primer Hoc I* del
I després 1« d«l literat.

0.3.4

La tipografi« es va t «i«



d* 1« S.A.D.A.G.

El pròleg està fet «ato 1'A.W.r. d* co» 14 1 tambe «!•
textos, llevat «tel* illustren «is Gravata ".6 1 IO
que estan compostos «niï «l cos 12 d« la Mateixa lletra.

G.3.5

Les piar««» d« coyr« i n »hi hm un total à* dotze.
La capit»! del pròleg é» xilografi»,
fots els coures e« troben al taller de COSCOLLâ,
«1 col·laborà JAUME PLâ «n la sev« estastpacié.
Porten a»pa gravada en part del «étal1 a se-

de cancel·lació. Les planxes als Gra-
vats 2,6,7,8,10 i 11» la tenen « l'a.s.e. Les dels Gra-

1,3,9 i 12» a l'a.s.d, la del Gravat 5 « l'a.i.e. 1
la del Gravat 4, ml de la part superior.

G. 3.6

És 1» quarta col·lecció de la »irle de cinc, protagontt-
pel dotze; ILS DE La

Totes el vertical.

a un gravat hi ha 1« presència

Totes les intitulad««.

1res coaentaris encapçalat» per «ï títol i
si« d'«ll« poe»e»,



I

1.1
75 <t* l'cdleló d* fi4 del 12 al

75.

E.2

¥egi's el G.3.1.

E.3

És propietat de I» iibitotec« ûm Catalunya.

E.4

L'exetiplar a PLa l'any 1984 p*r i«

quantitat de pt».

E.5

E.5.C; 350 m 255

E,5.F; 340 » 250

E.6

4 plecs (portad«!1», portad* l pròleg) * 12 pl«es

(gravat» i conentarls) * 2 plec« (taula i jus-
tificació). El pròleg va d*I * V.
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1.7

l caplletra xilografie* ml pròleg 1 12 gravat» d* tieni

41f «renta glossata p«r aengle» t«xtoa.

E.a

de fil Guarro» i 1«» filigranes I.V.

l G. alternes.

E. 9

cobertes Û9 l'exeiiplar «Je de color marfil

i el Ho« on, en taronj», s'hi llegeix: R^SA

/ I I , i en llapis;

Fol Dotze/15» és la signatura i «Ì 1*

l'exemplar catalogació <ae 1» B.C.

tot el llibre d'on de cartró

obert per un costat 1 »«deix x 265.

Els fulls vénen «n Ue pic**- * en

A la ::-.*rapor»:a1a general hl h« el regla..-», de la B.C.

?. = 14.?""3) i una "C" que vol dir que i'exestplar fou

Alg *r,s full» per la humitat.

Tots els gravats plecs amb

la "75/75", » llapis. « l*a.l.*.

hi h» el de 1« i. C. « 1* centracobert« pos-

terior del llibre.

5è 3



01 LES

PEL

I: PLA.

ï II: és Im lletra MS" que Inicia la "Sé que est

eowprendreu.,. **. ai ¡torrera» i per entre els

bui ts de 1» lletra, hi h» un d« flors.

IV: x i lograf ia en vermell.

V: 50 x 35.

IX: e! pròleg porta per t í tol d * c arta « un

pintor i paraules:

É que em comprendreu i per us ho conto. Raran. -.nt he
provat jo mateix va implicat en que jo matrix n'he
dit estar sol amb mi sol. I per a tanta

avui, (Sí, ils de la parayfa ens mov;-
ment i so cap als d'haver
— ¿i per què no útilment? — per a mateixos. E~
que en e! treball de pintar us de
Que un color o un traç x us avancin damunt la tela 1 us alli-

berin, per tot un aspecte, de l'objecte que crèieu i -.opiable
davant vostre. la no cl de tot ¿'allibera-

així, momentanis i provocant-se l'un a l'altre, sorprenent-vos ».-nb pro-
i les que us aneu

a calcular i a concertar; í ara us hi l*ull( ara l'anima, es
ella memòria. I no descobrireu vós la obra ins serà un fet
per a vós des de fora... Eictiseu-me la Els poetes, per eiplicar-noi
una mica les operacions i les receiver al
imaginem, comparant» de les S és per peresa» perdent-hi »*
acaten» però, amb més d'un gu iy, si és per que «B

a cap alii)



l

l ï HO Mito coewntari i«
II: Lfgfigu«•.

Ili: set figues en primer i un buit ml darre-
ra.

IV: burí i aiguatinta a la (3).

V; pi: 251 x 194» p»; 24S x

VII:

fff



IX: l'oli ée la tint* auto qui es va estampar «1 gravat
ha atravessat ti paper 1 «• veu pel darrera. És un
gravat on predomina la Unia, con és usual «n «Is

burins que illî féu p«r a Là VERA. L'al-
guatlnta, Ita dues creuades que té»li conferei»
una varietat de tona però no pa» el volum, que ja
ve donat per la «atelxa lini». La planxa està ni-
quelada. Aquest és 1 •únic gravat Il·lustrà
BLAI BONEf • L'eacr̂ Jtor Jbu proposat per JAUME PLA ja
que ROSER BRU n'havia sol·licitat un altre i fou
desestimat. £1 text és un poensa lliure on es par-
la de la poesia, poesia que es troba en les coses

simples:

el« blanas,
del d'anifoda, l'aspra taula,
on la /torta s'ka. fet kopitssntsl,
pa,fú.l"ttlaiflee figure eoli ds dona,
al plat on l'aspra terra

convertida f n e f remi/sa.

GRAVAT 2

I: amb comentari de DE
II : La taula.
III: natura »orta una fruiter« que conté 1limona,

mitja taronja i tres plàtans. Davant» ampolla
de vi, gerra, magrana, llimona» sa-
fata peixos capiculáis, dues pastanagues i

un ganivet.
IV: aiguatinta a la goma, alguatinta i aiguafort (4).

V: pi: 260 x 198. ps: 255 x 193.

VII:

5«6



VII:

IX; el coyr« nique1at.

d* gravat a Arts i oficis»

PLA li d* fer un

per a Col·lecciona» i l'únic

realitzà. El té un c»ir« pictòric

a la tècnica i ml d* aeons«-

diferent! d'àcid. Mo

localitzar JOSEP LÓPEZ i per no



3 d«



dades concretes 4* 1» seva col·laboració. Si que 1««
tenim, «n canvi, ei* MANUEL DE PECIOLO. Ells dos no
*• coneixien i JAUME PLA proposi el duet. JAUME PLA
va demanar a MANUEL DE PECIOLO si volia f «r un text
per acompanyar un gravat d« LA IOSA VERA Aquest

va acceptar I abans d« redactar «1 text va tenir
una prova entre les nan«. Arran d'aquesta prillerà
ullada, féu wn «scrit on parla d'un matrimoni Ja
vell que estan a la vora del foc, un foc pobre de
llenya perquè l'hivern ha estat molt cru i quan es

«orin, diuen, «ns prectdirm l'un a l'altri, amêê pr«f»-
rènei'te, ptrqui mai a erm hem aturat d'urna porta p*r

a dir: tu príw«r. ft d'urtai latala., no en» dit: gtu,

Segons ens comenta PEDROLO, ell té un exemplar d'a-
questa prova sens« nunerar, però no si en re-
alitat és que no ho està o si porta la indicació
Col.D, tal li pertocaria per ser l'escriptor, i
desconegui q«. : aquesta sigui la -"jneracio a 1* qual
ens referle« a la pregunta del qüestionari que li
vam enviar. No cal oblidar que aquests termes »és
tècnics solen ser desconegut« per la najori* d« la

gent aliena al tena.

GRAVAT 3

I: JOSEP amb comentari de J.V.FOIX.

II: Cuina d'hotel.
III: en pri»er ter«« tenia un gerro d« vidre, un cassò,

una ampolla i un peix« A la dreta i a la part supe-
rior» pengen dues aus mortes. Al fons, el cuiner
1 tres tapador«« damunt d'una taula.

IV: punta seca.
V: pi: 240 x ISO, ps: 240 x 178» sense bisel Is.



4 ite VILLA



¥11:

IX: «bant dt participar *n La VIRA»
no havia gravat i no «n sabia, ptrè la punta seca,
tècnica directa amt laquai no s'actua sobre el me-
tall per l'accie um l*àcid »Ine per I« propi» pres-
sió » v» playr« d«» d« bon principi l'artista 1 li
donà un air« «oït propi i característic «1» seu«
gravats. Les entalles son profundes, traços
creuat» que fonien grans rebaves. A MÖMPÖU li agra-
dava tractar el tena dtl vielr« i no deixà de posar-
hi algun element d'aquesta Bateria. El coure es-
tava acerat tn un principi» però es v» netejar un
cop feta l'edició perquè no a'oxidés. El
que v* escriure J.Y.FOIX per glossar »quest gravat,
consta de vuit sextet» qy« rl»en 1-3-5(2-4-6 «enya
el darrer que ho f« 1-3-6(2-4-5. El text fou elabo-
rat m II Port de la Selva.

4

1: VILLA amb comentari d« J.MILLAS
II: La cuina.
III: en primer ten»«, i « la dreta» hi ha taula

un cistell, ampolla, un càntir, préssecs
(?) l verdura Cse«bla albergínia). A la
paret hi ha una finestra «Is porticons oberts 1
al fon», yna altra e*tança (S)

IV: aiguafort.
V: pi: 240 x ISO , p«: 23S * 178.

VII: ¿f»fAL+*Srt¿« .tinta.



11; i« l 'única vegada que VILLA col·laborà « LA
1 l 'única també que ho féu J . M ILLÀS.

D'aquesta manera «n« explicava «1 gravador «I ««u
contact« les Edicions:

1- Conti«!* Jam»* PI« aban» d> col.laocrar amb La Meta Vtra? Co« i quan
ta van coftêtiarf

t T "i*** *u t/ Jt /h«

AM

f*
4*

2* 0a quina manera li va ter proposat gravar per let edicions?
A »*. * /"Vi <Cx| - ̂*%* 4

1 * A*-*_™*£—̂ , /*«_ ̂  ̂  à ̂ /t* j ̂

* A* fm+t,
3* Havia gravat anteriorment? Oui l'ensenya a gravar?

¿»n* t-«**,,* l^^tíü\ »»-U.. — • ^€AI ^U» t* C

En el gravat analitzem hi h« diferents cre»*d«s
d'àcid, p«rò «consegu«ix la valoració de gri-
sos mercès » le» tall«» 1 contrata! !*• qye, en due»,
tres i quatre direccions, stn»e preocupar-se oer
»»ntenir un pmr»lieli»»e rlgyré«, »pareixen en tot
1 'aiguafort .
Segurtuent el coyr« devia s«r provin«nt de Franc»,
perquè »qyest«» nldes eren «xact«a«nt le» que sub-
ministrava 1« ca»* Ctmrtoorwi«! . La niaieraciô del
gravat no la féu ell perquè és *n llapis i 1« »èva
»ignatyra en bolígraf. 11 taxt d* MILLAS RAURELL
fa referència « aqu*»t racé dt cuina tot dient:
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Gravat S d« JAUS PLA



Així, m aquesta natura morta, fi** té ta inttnaitat
d'un dttall d'una pintura dt V»pw«*r, tt'ng Mm
l'avidinaia del» coltra« t o«, ¿ufa là II um, una flw»
espiritual et, tan Mat, *<?Är* la forma, de les coets,
d'aquestet cose» tuant* a 1** quals no donem únpor-

CRAVAT 5

I: JAUME PLA ««b conmtarl A. ART is.

II: El rebost.

Ill: dämmt d'un* pöseila hi ha un »«trill mut oli, tres

ger~es amb n»«B*t una altra sens* 1 un tapat

que podria s«r ö« vidre. D« dalt p«ngen un tupí,

un cassò l an ratllador. Al prestatge «3« hi

ha una olla 1 »¡-"''1* de les quals se'ls

veu el cap.

IV: burí.

V: pi: 280 x 215 , ps: 280 x 210,

VII

IX: és un burí d« tall*« paral-lele» regular» on

predowln» la direcció «n diagonal» algunes con-

trat«! les per fer le« onbres. Ju§* 1* ma-

jor o «enor pressió de l'eina per aconaegyir le»

valoración» tonals.

El text A. port» p*r títol La parà-

bola del »etrill i diu »ill:



LA Da

gravador eoi «Què i» suggereix
. Jo resto «it estona mirant-me la prova, i

responc: «És un gravat que es porta l'oli.» L'ir*
tita, un Tec destarotat, replica: «Això ò una
facècia! Espero que no ho escriureu.» I se'n va,
amb els seus burís, el teu gritador i la sévi pintura
negra. Ara que ei MI hi 1% ho escric. ÉS un gra-
vat que m porta l'oli. Només cal veure el setrill...
Resulta l'única nota esperançadora en una natura
excesivament morta, l'aconhortadora perspectiva
del pa amb oli que descobreix el pobre home farno-
lenc al qual li ha dit la muller: «Ves a I'arm an at
la cuini, i tu mateti...» Vés mateix, amic gra-
vador1 En quin trencacolls em poseu, de no haver
amenitzat la vostra obra amb tm setrill ple! 1 ara,
per a que no em de frívol, i per a 1er el
fatxenda ab üb tatoua, diré que m'explico
per paràboles, i que l'oli Is la d'exegesi
d'aquest burl... I constí que etn dol renunciar a

la senzilla explicada del pa amb oli.

e

I: RAFAEL auto co««nt*ri d*
II: La t au l a .
Ili: «l «ig de 1» taula hi ha un» fruitera a*b cinc pò-

i »lgyn*a ga»p*s 4* raï«. Al »*y voltant» cinc
bol« «üb plat al dessota d 'ells amb la cullera

dintre), un» p*ra i un* llesca «1« p». Al tf*rr«ra
es v«y «1 r«sp*tli»r d'iaia cadira i un



L
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d'un quadre a 1« paret.
IV; punta see«.
V: pi: ÜS E t§S » ps: 2ÍS x Iff,

VII:

IX; 1 A factura d« la punta seca és similar altra volta
A la de MOMPOU, p«rè enguany es nota 1« diferència
d* presale de l'eina* Hentr« que la d« era
profunda 1 vigorosa {recorde« «1 Gravat 3 d'aquesta
col·lecció), iENEf quasi no pot ni apret«r-l« i»
llevat del raïm. la reata del gravat és i pal-
lid. La planxa eatà acerada.
MARIA AURÈLIA CAPMANY no va tenir contacte» perso-
nals 1AFA1L BENET però sI que va veure «1 gra-
vat «bans d'escriure el coaentari i, tot i que la
col·laboració el gravador no va ser una proposta
seva, el escrit é» una narració breu on» »rrmn
d'aquesta taula, crea 1 taagina una ficelé entre
persone» irreal« père que faciInent podrien haver
estat protagoniste» real» d'una història quotidiana:

Havia posat les rr.ans sobre les tovalles, peté te* be retirat Ara tinc en
front meo b taula parada i deserta. Ara puc imaginar-me que ells s'han
fet enrera, allunyats de b neva visió i que en Jaume, epe
sempre sol seure enfront ne«, s'ha ajupit, buscant, sota b taub» alguna
cosa........ —................... Quan leap fa que sou fera?
Quinze dies? Un mes? Pocs dies abans d'anar-vos-en, aquí mèi o
nenp • aquesta hora, t« vas refusar el cafè amb Pit 1 vas rec lámar ca fe
sol, recordes?, Í llavors, no si perquè, vaig eipl·lcar-vos ateo: que algun
«•4 pïf*W mm pöpöMMnliö, paro b taub, mm mia, am ú

de baixar d'un moment a l'altre, te 1 tot les tastes Í
procuro que hi hagi la fruitera plena, coro avui. Lbvon, nena estimada,
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MARIA AURÈLIA CAPMANY no coneixia JAIME PLA abans
d' i l lustrar aquest gravat <S« RAFAEL BENET. Fou pre-
cisament arran d'aquesta col·laboració que- «'enceta-
ria la seva amistat. Af i rma que tot i haver par-
ticipat ço« «»criptora ne va rebr« cap renuneraelo
ni cap obsequi de l'cxeoplar qu« li corresponia ço»
m col·laborador«. Stgona JAUME PLA, «n canvi, tot«
els participant» van cobrar allò que «Is pertocava
i se'ls regalà un «»«»piar de col·laborador.

GRAVAT 7

I: LLUÍS amb comentari de XAVIER

II: de taller.

Ill: en primer term« teniu cadira una guitarra,

quatre llibres i un drap qu« penja. Al fons» un mo-

ble una gerra al (sembla cafetera) i

un fragment d'un qu»dre a la paret.

IV: aiguat inta a la goma, punta seca i ruleta (6).

V: pi: 280 x ps: 280 x 195.

IX: tot el gravat està fet a la però hi ha algun
toc de ruleta ï de punta seca visibles ja a le»
proves d'estat qu« veur«» endavant a l'EXOIPLAl
ÚNIC del U.A.M. S'aprecien cpatr« er««ad«i d« «or-
ient i tot «11 té \m air« «oït pictòric» propi de
la tècnica i del qu«f«r d« l'artista. Aquest fou
l'únic §ravat que realitzà p«r a LA i «1
coure «s va acerar per mantenir les qualitats de
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l'aiguatinta. SI »euer* ite 1'exemplar està fet
*

wi altre llapis nés dur que «l a« im firma. Per 1«

similitud «a 1« grafia auto el del plec S( podríem
afirmar que ho féu PLA. 11 text de XAVIER

é« un poema lliure titulat Objectes que
parla de la vida I l'ànima que infonem a les coses

«n «1 nostre record.

GRAVAT 8

I: amb comentari de JOAT VIDAL.
II: Blanc„ negreigris.
111: tenim davant nostre una natura aorta amb tres fruites

(una Magrana, una pera i una poma), una ampolla i
un got.

IV: aiguafort.
V: pi: 282 x 190, p«: 2SO x 1SS,

VII:

IX: l'aiguafort té d'una cremada é» mordent i con-
trata] les *n div»r»«» direccions* formant un con-
junt plàstic molt compacte, unit eon un tot. Denota

gran frescor en cl domini é« la tècnica i de-
mostra altiera a GUINOVART no li venia de nou «1
fet de gravar, II eo«»ntari de JQâl em un

de tres quartets que rl»«n 1-3 1 2-4 i qu« fa
referència «1 gravat parlant é« les olor» d'un r«-

1 d* la fruita posada a madurar. LA darrera
estrofa

e'ÏMmím é« «set« «n MM ufana
è§ lluïteorf et rotts i cantina
per l'tBbfrla qu* t'obn m la magrana
(m s'encenen «le gran» com a robins.
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•
1: H* Mb comentari de

SALVAT.
II: ACTpol la, COM i canal obre.
lli: disposats d'esquerra m dreta í en un mateix pla»

una ampolla, una copa 1 un c anal obre l'espelma
encesa.

IV; aiguatinta, ruleta, aiguafort i d« torunyicter
(7)

V: pi: 283 x 208, pi: 2SO n

IX: 1« planxa d'aqyest gravat està i és l'únic«
qu* va ft r CASCIA per « LA VEÍA,
«ns v« explicar, «1 M* 11 de-

fea un gravat per « la Col·lecció, Alno er«
p«r l'any 1959, «n tornar Estats Units (8),
Anteriorment ja havia f«t gravat» (aiguaforts I

t i en féu

algun m París. En «1» darrtra disset o divuit
ha treballat bastant la litografia 1 é» aquesta
tècnic« «to 1» •*identifica Ha fet

«n relleu Innografi* i ), con-
fessa qye» actualsMmt, no té cyrio»itat p«r co-
nèixer altres tècniquea.
L'«»crlptor SALVAf- «1 va ««collir «11 «*-
te íx per amistat, i la ««va interpretació la troba
fi r: «r "iolï af «Off* ¿«I
«MI tt̂ teil. Segons ell, el fet fon un o altre
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escriptor qui glossés «1 seu treball 11 er« del têt

indif«rtnt. SI va triar SâLYâf «ra p*rq«ê
el coneixia i prou. Aquest, davant de l'estampa que
se li oferia va crear una petita història úm dos
personatge« a l'entorn d'una botella, una copa 1
un canàlobre:

Senst saber com, impel lida, es va asseure a la poltrona, a aquella
poltrona que a en Serra an U agradava i no va poder deixar de
mirar la botella, la copa i el canalobre de sobre la calaixera. Havia
estat molt de temps defugint trobar-se a aquella cambra, davant
d'aquells objectes que ara veia diferents, estranys, plens d'arestes
i rodones, llargs, molt llargs, com glaçats no abia si en la fosca
de la cambra o del record» PO ho sabia. Aquell record sempre
present i rebutjat d'uní tarda sense llum, com tantes en aquella
època dirtcil, en que va sentir com en Serra anava, amb el seu
caminar trontollant i arrapant-se a la paret, a la calaixera per
encendre l'espelma. I ella va carrer perquè no trenqués res, sovint
deixava sobre la catóiera cotes de valor» ! es va trobar en Serra
estès sobre les rajoles. Sent« poder fer-hi més, va anar, abans, a la
calaixera a mirar i veié tan sols ona botella d'aigua mineral» una
copa i un vell canalobre. Després, ofegada per tina por estranya,
es dirigí cap a en Serra per ajudar-lo a aíxecar-se» però aquells
ulls oberts, gairebé rodons, a punt de saltar i tina mena de bro-
mera groga a la boca, ta varen deturar Í varen estroncar-li un crit;
Serra... — Per què m'has dit sempre Serra, Í mai Anton com
deies al noi? — lì va preguntar, quan aquella llarga malaltia comen-
çava i ella no va saber respondre, com tants de cops. I en Serra
ja no va dir gairebé ret més al llarg d'aquella llarga malaltia a la
que ella es va anar acostumant, com s'havia acostumat a la grisor
í a la monotonia del vivre amb ell, trencada tan per l'Anton,
aquell noi en qui reuní les seves esperances, sense èxit» per
a qui mai havia estat necessària, que in dia s'havia casat una
dona rica i dominadora que l'havia allunyat d'ella, Ini a arribar a
no dir-li que havien un fill. í aquella tarda, quan ho havia
sabut, i r.o podent soportar a& la soledat, s'havia després
de és temps, • la cambra on hi havia aquells objectes q ue ja
no li semblaven reals, mm fett d'angles I de foscor, glaçats, un
e x trany amen t glaça ts que MI podia deixar de preguntar-se ii e I la

no era glaçada per dintre.



io

I:

11: faul« e» cuan*.
d»

li:

IV:

V:

VII:

al de l'estampa hi ha un cistell d* verdu-

res, gerra de terris»» «1 dava«**1 I un
un peix m dintre. En primer tena«, 1

altra no e« distingeix gaire és,

un o uri tomàquet... fot

això eatà col·locat i d*un drmp.
punt« s*ca» é« ruleta, aiguafort i aiguatinta.

pi: 220 x 176, pa: 220 x 173. W



VII:

11: és un gravat pobre i fluix tècnicament pariait.
L1aiguatinta noaéa ti i»« cre»ada de mordent i tot
es confon. Hi ha. alp» toc 4'aiguafort però, tan
suau; que ni «s veu i per tant no ajuda gens a la
construcció del dibuix, La figura va gravar p«r
a la col·lecció DOfZE PIS estava fet«
sola cremala, pere tenia quelco... de forca per-

no hi havien altres ele««nts «Is quals con-
fondre's. Aquest éa l 'únic gravat Il·lustrà
literàriament «ab un* visió i un»
interpretació solt original dels objectes d'un« na-
tura morta. Vegeu-ne un f :

El £ 11 t la í la fruita.
s *ta»t /*t wtmtap» »io a r»eolîtp «l
r*írat. í... í. Ai fa an p*ix* t un plat t

io fct la r*«.* ni 11«* t
EI <?M» això: golf81 sem~
promit* fü* fct t

t M« <fet«r*ri*at. P*P¿
¡|u« «o a la

11

I: JtA¥IEi VALLS amb coaentarl de MARIA
II ' La tassa i el cascall.
III: en priaer tenae, i d'esquerr« » dreta» hi h» un

cascall (el cascall o "adonnidera1* i» 1« planta de
la qual s'extreu l 'opi) i una tassa.

IV: aiguafort.
V: pi: 265 x 1S5 , pa: 2S3 x 182.
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VII:

IX: els « de

{tremali a Im l

diferents: línies llargues, curtes» semi-

cercles» punts... S'aprecien tres dife-

rents d'àcid grafismes»

li un voli« constructivlata. XAVIER

YALLS no tingué contact«! direct«» amb «1 il-
lustrador «I c|ual «

LA VERA «n i ho féu



un 11 tur« á» quine« v«r»o» or? al·ludeix * "l»
nit del emm®mllm i "«i» fidélisai»« caso-
lans **,

12

I: M« «nb de
LLA.

II: ninots.

Tot é» fert, tot ée
en ta nit G

d« I* xe ti;
inútil t la

fabuladcr dt
^aîî fingit o maniquí
tan un dfBpré» i ïm



IH: d'un« fil» penja u« tali f«t a«b full«« »e<p*s d»
bint d» «ero t al davant un ninot é« vlaat.

IV: aiguafort.
f: pi: 2Ì5 E ifS, p»*. 261 * ISO.

VII:

IX: és*un treball «oït «laborat de lini» i »iñu-

dos. S'apreci« sol» d'àcid i 1« dife-
rència d* hi h* es « 1« »»t*Ix« la-

rla d'aquestes línies. L'estaap«
pels i fou l'únic* s'editi d*aqucst gra-

vador a LA VERA. El text de
és un de cinc estrofes lliures titulat. Faula

del gall i el maniquí. L«s darreres estrofes

alludelxen al gravat uè MIRÒ tal mostrat

al gravat.

JOSEP M» no v» s«ber qui «ra l'tscriptor
glossava el s«u gravait fina al de signar i

nmcrar l'estanpa. PLA qui el v» triar i
m d'ara cnc»r« no es coneixen personalment.
SI bé 1» J« havl* gravat dis parti-

cipar en LA VERA -de form« Äutodld»ct«-,s«gori»

ell la tècnic* »dient « 1» seva de f «r

és la punt» sec«. JOSEP M» MIRÓ s'havia presentat
al Premi Ver» i endavant PLA 11 va

fes un gravat per col·lecció.
Per la sev» fein« vm cobrar % i de l'aiguafort

en posseeix un« prov» ée cada estat i 1« d« Col·la-
borador C el co«ent»ri de
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Tot« «1» full» port«« «1 segell del M.A.N. es-

tampat al dora.
En el punt VI» referent al suport, cite»

«1 tipu3 d« paper és diferent »1 de l'edició.

«nat fent Ica altre» col·leccions»

al punt VII on «s parla de 1» firn» de l'autor,

1* xifra corresponent «1 gravat 1 això vole« dir

1« signaUra et la mateixa « 1*estampa definitiv»

Ja analitzada.

qy« pertany al d'art

d* Barcelona, ultra les definitives

plecs iguals m les de l 'exemplar 75 de la B.C.

que de veur«, està constituït per §9 proves addi-

cionals » qye corresponen » i Hustracions» 1 7 autògrafs

dels comentaris dels gravats.
Aqueste» 67 proves vénen distribuïdes en:

14 dibuixos.

41 d'estat.

3 prové« en estat definitiu.

11 de 1* planxa inutilitzada.

t. BRU

1 dibuix
3 prové» dft*tat
1 prova de la planxa inutilitzada
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DIBUIX

111; dibuix del gravat.
IV: tint» xinès«.
f: pp: 340 * 2SO.
VII: I, II., a.i.d.
IX: està dibuixat dint r« l* map recta d« la planxa »«n««

bisellar. Al Marge superior» m llapia, hi "ori-
gin&l1*. la pisada um la planxa f« 250 » Ml.
R.V.

P.E.I

IV: burí.
V: p«; 250 E 19S.
VII: 1, 11., a.i.d.
VIII:Mier eatat". 11.» «.i.*.
IX: a.ET. fil.I.V.

P.E.2

IY: buri i aigualint» « 1»
VII: 1» 11.» ».i.d.
VIII:w2on estat", 11.» a.i.«.
IX: s.b., r.Q.» fil.G.

P. E. 3

IV: burí i aiguatinta * 1*
VII: 1, ll.(a.l.d.
VIII:"3er estat", Ü.» a.i.e.
IX: a.b., r.d., fil.R.V. Aqueat eatat i l'anterior

iguala 1 J« «s configuren el definitiu
tallar.

P.PL.IMUflLITZAPA

IV: burí i aigu«tint« m 1*
IX: bisellada, f il.R.V., út cancvfl·lació à.s.e.

2,

i
4 provt» d'«atat
i prova é« la plan«« inutilitzada
autògraf deÏ eoawntari



del 2 de P.I.I.



DIBUIX

III: dibuix a*1 gravat.
IV: tinta xinesa 1 Aiguada.
V: pp: 260 x 188.
VI: d« dibuix tallat a sang i enganxat s/pp edició amb

fil.G.

P.E.?

IV: aiguatinta a la goma.
V: ps: 26i x 210.
VII: 2, 11., a.l.d.
VIII:"1er tstat", 11., a.I.e.
IX: bisellada, r.d, fil.R.V.

P. 1.2
IV: aiguatinta a la 1 aiguatinta de fons.
VII: 2, 11., a.i.d.
VIII:M2on estat", 11., a.i.e.
IX: r.d., fil.R.V.

P.E.3

IV: aiguatinta a la 1 aiguatinta de fons.
VII: 2» 11., a.i.d.
VIII:"3er estat", 11., a.i.«.
IX: r.d., fil.R,V.

P.E.4

IV: aiguatinta » la goni, aiguatinta de fons i aigua-
fort.

VII: 2, 11., a.i.d.
VIII:"4rt estat", 11., a.i.e
IX: f.d., fil.R.V.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguatinta a la aiguatinta de 1 aigua-
fort .

IX: bisellmda i s.r., fil. R.V., a.a.d.

AUTÒGRAF
Text escrit a «àquina ( no é» doncs pròptaaent l'autò-
graf), corregit i signat aab bolígraf p«r PEDROLO a
l'a.l.d. La quartilla «stà enganxada 8/pp vicié anib fil.
G.



GRâYâî 3.

i dibuix
5 prove« d'estat
I prov» en estat definitiu
1 prova del« planxa inutilitzada

autògraf del eoitentari

DIBUIX
III: dibuix del gravat.
IV: llapis.
¥: pp: 330 x 250.
VI: croquis s/pp edielé f11.R.V.
VII: 3 /"1959", 11., a.i.d.
IX: al dors hi ha un altre dibuix en blau no té res

m veure el de la col·lecció. Es tracta d 'un fu l l
aprofitat.

P.E.l
IV; punta seca.
V I I : 3 , 1 1 . , a . i .d .
VIII:"1er estat", 11., a.i.e.
IX: s.b., f i l . G .

P.E. 2

IV: punta seca.
VII: 3, 11., a.i .d.
VIII:"2on estat", 11., a.i.e.
IX: s.b., f i l .G .

P.E.3
IV: punta seca.
VII : 3, 1 1 . , a . i .d .
VIII:"3er estat", 1 1 . , a . i . e .
IX: s.b., f i l . R . V .

P.E. 4

IV: punta seca.
VII : 3, 11.» a.i.d.
VIII:M4t estat", 11., a.i.e.
IX: s.i., f i l .C .

P.E.S
IV: punt« seca.
VII: 3» 11., a.i.d.
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villose mtAt", li., m.i.«.
IX: «.I.» f11.O.

P.EW ISfâf DIFIItlTIU

IV: piatta seca.
VII: 3 / "ISSS", 11., a.l.d.
Vili:"Estat definitiu", 11.» «.I.e.
IX: s.b., fil.R.V. Nia amunt d« la firn«, a llapis hi

diu: Val per a la tirad*. El procés de treball d«
MÖMPQU é» lent 1 s'ajuda d« diverses proves d'estat
però en cada y«« d»«1les s»hi aprecia la feina nova.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
VII: 3, 11.f a.i.d.
IX: s.b., fìl.G., aspa a.a.e.

AUTÒGRAF COMENTARI

Tres fulls escrits a tint», numerats i el darrer signat
per J.V.FOIX « l'a.i.d. A l'a.i.e. hi diu "El Port de
la Selva". Els folis estan enganxats en un plec de l'e-
dició amb les fil. R.V. i G.

*»»*>••••*

GRAVAT 4. VILLA

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

DIBUIX
III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 277 x 198.
VI: de revist« s/pp edicié f11.G.

P.E.l

IV: aiguafort.
VII: 4, bolígraf, a.i.d.
VIII:"ler estat", 11., a.i.e. (lletra de PLA).
IX: s.ETT, fil.G. S'aprecien due« cr«»ad«s de «ardent.

iff



«i« VILLA. p»r »1 Gravat 4,



P. E..2
IV: aiguafort.
VII: 4, bolígraf, a.i.d.
VIII:"2cm ««tat 1/4*, 11., a.l.a. (lletra d« JAUME PLA).
IX: a.b., fil.O.

P.E.3
IV: aiguafort.
VII: 4, bolígraf, a.i.d.
VIII:H3er estat", 11., a.i.e. {lletra de JAUME PLA).
IX: «.b., fil.C.

P.EM DEFINITIU

IV: aiguafort.
VII: 4, bolígraf, a.i.d.
VIII:H4rt estat", 11., a.I.e. (lletra de JAtJHE PLA).
IX: a.b., fil.R.V. tot i que eatà numerada un quart

estat aquesta prova ja «s configura la definiti-
va í aiKí ho fe« constar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: bisel Is »oït estreta, aspa de cancel·lació al ni g

d« la part superior., fi 1.1.V.

*•*•*••••.

GRAVAT 8. PLA

4 dibuixos
3 provt» d»««tat
1 prova «n estat definitiu
1 prova de la planxa inutilitzada

DIBUIX l

III: una aupolla, gerra, una cop» de conyac 1 un full
de paper anb unes alierei al dämmt.

IV: tinta xinesa i aiguada.
V: pp: 342 x 248.
VII: 5, 11., a.i.d.
VIII:"1er estudi / refusat", 11., «.i.e.
IX: fiTTc.G. fai co« «• diu al VIII, aquest dibuix

es desestiiiaria pel gravat.
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a
III; dibuix
lY: llapis.
Vî pp: 343 x
VII: S» 11.» m.l.û»
IX: fil.I.V.

3
III: dibuix del gravat.
IV: tint» xines«.
V: pp; 321 x 245.
VI: brillantin* s/pp edició fil.G., a la coberta

anterior d'un plec.

DIBUIX 4
III: s'asseiibla al dibuix del gravat però els elements

estan disposats un xic diferents.
lY: tinta xinesa.
V: pp: 320 x 246.
VI: brillantina s/pp edició aab f11.R.V., a la contra-

coberta posterior del plec on hi ha el DIBUIX 3.

P.E.l

IV: burí.
V: ps: 280 x 218.
VII: 5, 11., a.i.d.
VIII:"1er estat", 11., a,I.e.
IX: s.b., r.e., fil.G.

P.E.2

IV: burí.
VII: 5, 11., a.i,d.
VIII:"2on estat", 11., a.I.e.
IX: s.b., r.e., fil.R.V.

P.E.3

IV: burí.
VII: 5, 11., a.i.d.
VIII:"3er estat", 11., a.I.e.
IX: 8.57, r.e., fil.R.v.

P.EM ESTAT DEFINITIU

IV: buri.
VII: 5, 11., a.i.d
VlIl:H4rt estat'*, il., a.I.e.
IX: bisellada, fil.C.G. Jm é« 1ft definitiv« malgrat
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porti 1m indâcael6 "4rt •·t·tw.

P.PL.IllUflLIÎIAOâ
IV; buri.
IK; f i l . G . » a . i .d .

•••*•••*••

GRAVAT 6. lâFAIL

Í dibuix
2 prow«« ti*estat
1 prova de 1« planxa Inutilitzada
autògraf del comentari

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV: llapis,
¥: pp: 249 x 202.
VI: full de bloc de dibuix s/pp edició «nb f 11. G., a

la eontracoberta posterior d'un plec.

P.E.l

IV: punta seca.
V: ps: 280 x 218.
VII: i, 11., a. i. d»
VIII:"ler estat", 11.. a. i. e. (lletra de JAUME PLA).
IX: s. b., r. e., fil. R. V.

P. E. 2
IV: punta seca.
VII: 6» 11., a. i. d.
VIII: "2on estat", 11., a. i. e. (lletra d« JAIME PLA).
IX: s. b., r. e. i r. i. (perfils de dones), fil. I.V.

P.PL.IÍftlTILITZAPA
IV: punta seca.
IX: bisel lada, fil. G., aspa a. s. d.

AUTÒGRAF

Tres full« escrits a tinta, el darrer signat per HARÍA
AURÈLIA CAPMANY i datat ««Barcelona dia If d»(tetiAir« / de
1959", a l'a. i. d. Le» quartilles e« tan enganxades »/pp
edició amb f 11. G.

•*»*•**•*•

. • M,
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GRAVAT ?.

Í dibuix
4 proves d'estat
1 prova d* 1« planxa inutilitzada

DIBUIX

Ill: dibuix invertit del gravat.
IV: tinta xinesa, retolador 1 aiguada.
V: pp: 325 x 250.
VI: de dibuix. VII: ?» tinta» a.i.d.

P.E.l

IV: aiguatinta a la go««, punta seca i tocs de ruleta.
V: ps: 2SO x 21?.
vil: 7, 11., a.i.d.
VIII:«'1er estat1*, 11.» a.i.e.
IX: s.b., r.e., fil.G. La punta seca é» «oït i ha

servit ço« a pauta pel dibuix. La ruleta é» a les
renarques i ml respatller de la cadira. De punta
seca també n'hi ha a les reaarques.

P.E.2

IV: aiguatinta a la^goaa, punta seca 1 tocs de ruleta.

VII: *¿¿4U4-4i1V~l4¿Zc Ä , 1 1 . , « . i . d .
+••

VIIl:"2on estat",1l., a.i.e.
IX: s.b., r.«.t fil.i.V.

P. l. 3

IV: aiguatinta a latomi», punta seca i ruleta.

VII: *ó(tte$^Mt/^auÌ» » IL» «.i.d.

VIII:'»i/l", 11., a. i. e.
IX: s.b.f r. e., fil. i. V. Aquesta prova est« en el =a-

teix estat de treball l'anterior 1 és igual que
la següent numerada "l/l".

IV: aiguatinta a la goma, punta seca i toc* um ruleta.
VII: ?, 11.» a.i.d.
VIII:"l/l«, 11.. a. i. e.
IX: «.b.» r. e., fil. I. V. La diferència entre aquesta

prova i l'anterior rau en qui hi ha tinta al
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t«rra I * Ita part superior del darrera ito la cadira.
M dors de l'estarapa, amb llapis, Iti ha escrit "3r
Estat", però en realitat és una variant del segon
••tat, c<m i'witarior.

P.PL.IHUtlLMAPA
IY: aiguatinta a la goma,punta seca i tocs d« ruleta.
IX: bisellada, f i l . G . , aspa «.«.(f.

**********

8. JOSEP

S prové» d'estat
1 prova de 1« planxa inutilitzada
autògraf del co«ent»rl

P.E . l
aiguafort.
ps: 280 x 218.
8, 11., a.i.d.

¥III:"ler l f , 11 .» ».i.e.
IX: a.b., r.e., f i l . i » V . Hi ha dues creuades d'àcid.

P.E.2
IV: aiguafort i tocs de bolígraf.
VII: 8, 11., a.i.d.
VIII:"1/1 4rt", 11., a.i.e.
IX: a.b., r.e.» fil.C.G. Aquesta prova correspon al se-

estat de les hi ha en aquest exeaplar i no
pas el que consta "I,/I 2pn>* Ja qu« aquest té »é«
remarques i talles d'aiguafort«la qual cosa el
situa en una fase posterior d« treball tal ço« veu-
reu.

P.E.3

IV: aiguafort.
VII: S, 11., a.i.d.
VIII:H1/1 5*N, 11., a.i.e.
IX: ». b., "r.e.» f11.G. aquesta »«ria la prova qua, se-

gons el seu estat d« treball, aniria immediatament
deiprés de la nu»«rada wi/l 4rtt*,on a'hi ha af«§it
algunes entalles que anaven marcades bolígraf
a la prova anterior.
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P. i. 4
IV: aiguafort.
VII; a, 11., a. i. d.
VIH: "i/1 ion". 11«, ».I.e.
11: a.b., r.e.» f 11. "Pape Ics de Armadans". Ara si

que II toca «1 torn m aquesta prova que ti bé quan c
a treball sembla igual a 1* anterior, l'increment
«n le« remarques o * 1«« zones clares d« l'am-
polla, per exemple, ens palesa que és posterior.

P. E. 5

aiguafort.
8, 11., a.l.d.
"l/2 Ser*1, 11., a. i.e.
a.b., r.e. Moves remarques i nove« entalles «1 gra-
vat -a la pera, la magrana i el got, per exettple-
en» denostren qu« «questa prova correspondria al
cinque estât ci 'entre el» existents en »quest exe«~
piar del M.A.N. Al dors de l'estampa, llapis,
hi diu: Blanc negr* 1 gris / Blanc, gris i negre.

P. E. 6

IV: aiguafort.
VII: 8, 11., a. i. d.
Vil i: "6è". 11., a. i.e.
IX: s. b., r.e., f 11. I.V. Aquest estat i l'anterior

Iguals i «ostren serà ja la definitiva.

P.PL.IWUflLITZAPA

IV: aiguafort.
IX: bisellad«, fil. i. V. a. s. d

Text escrit a bolígraf i signat per « l'a.l.
d. Datat f*18/III/60M a l'a. i.e. II full està
s/pp edició fil. i. V,

GRAVAT f. n» GA1CIA

2 dibuixos
3 prové» d'estat
1 prova 4« la planxa inutilitzada

autògraf comentari
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DIBUIX j

III: dibuix del gravat.
IV: tint« xinesa, gouache i collage.
V: pp; Î7S m me.
VI: pp de dibuix i vegetal» enganxat a la coberta ante-

rior «l'un pite d* 1 »««lele auto f il.1,V.

PIBÜII 2

III: dibuix esquematitzat l invertit del gravat.
IV: tinta xinesa 1 ¿lapis.
V: pp: 320 x 23S.
VI: pp d« seda enganxat a la cortracoberta posterior

d'un plec de l'edlelé amb f 11.G.» juntaa«nt el
DIBUII 1.

P.E.l

aiguafort,
ps: 280 x 218.
9, 11., a.l.d.
"1er estat", 11., a.I.e.
s.S7, r.d.t fil.I.V. Hl ha els perfils de les figu-
res una soia ereoada d>« «ordent.

aiguafort, aiguatinta, aiguatinta a la gowt, ruleta
i anotacions llapis.
9, 11., a.l.d.
i.b., r.d.t fil.G. Pel« «arges de l'estanpa hi h*
una sirle de lletres amb llapis que assenyalen una
zona concreta del gravat. D'aiguatinta a la
n'hi ha »oït poca: a les sanefes de l'anpolla i a
la HUB del canal obre.

aiguafort, aiguatinta, aiguatinta a la goma, ruleta
i brunyldor.
§, 11., «.i.d.
s.b., r.d.» f11.R.V. aquesta prova es diferencia 4«
l'anterior per la zona blanca de damunt l'ampolla
qu* ara eati brunyida, 1 p«r alguna part central
d* la copa. A l••.!.•., auto llapis hi ha eserit:
Ampolla, copa 1 canalobre.

P.PL.ItMflLITZAPâ

IV: aiguafort, aiguatinta, aiguatinta a la goma, ruleta
1 brwnyldor*
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II: bise liada, fil.I.V.« aspa a.s.e.

AUTÒGRAF

Text ««crit a «equina -ne »«ria pròpia«««« I »autògraf-,
i signat per RICARD SALVAT a l'a.i.d., a tinta. Al dors,
amb llapis hi ha escrit "Josep M« Garcia Llort / Ampolla,
copa i canalobre / Aiguatiata i ruleta / Comentari de
/ Picard Salvat»1 i Mb tinta MMuMnci* 29 / ?•!.502771".
El full està enganxat s/pp edició amb fil.G.

GIÀVAT 10.

3 proves d'estat
i prova de Ï» planxa Inutilitzada

autògraf del conentari

P.E.!

IV: punta seca i algun toc de ruleta.
V: ps; 220 K 197.
VII: 10, 11., a.i.d.
VIII:"1er estat"» 11., a.I.e.
ÎX: s.b., r.d., fil.G. La punta seca gairebé no s'apre-

cla a la prova final perquè hi ha un aiguafort al
damunt, p«rô en pri»«r estat és evident. La
ruleta la trobar al peix i a la verdura del
cistell.

P.E.2
IV: punta secs, tocs d« ruleta, aiguafort i aiguatinta.
VIII:M1/1H, 11., a.i.e.
ÏX: S.D., r.d., fil.R.V.

P.E.3
IV: punt» seca, tocs d* ruleta» aiguafort 1 aiguatinta.
VII: 10, 11., a.i.à.
Vili:"2on estat", 11.. a.i.«.
IX: s.*}., r.d. Hi h« una nova cremada d'aiguatir.ta.

P.PL.INUTILITZADA
IV: punta seca» toc» d« ruleta» aiguafort i aiguatinta.
IX: bisellada, fil.R.V., aspa a.s.d.
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Text escrit a tinta , signat per MASTICI i
datat "Juliol 1960" a 1'a.i.d. El foli ««ti enganxat
s/pp «alelo ««b f11,G.

•*••••••••

II.

1 dibuix
2 proves d*estat
l prova um im planxa inutilitzada

autògraf dtl comentari

DIBUIX

III: dibuix ilei gravat.
IV: llapis.
V: pp: 258 x 210.
VI: full bloc d* dibuix s/pp edició «ab f11.G.
VII: II, 11.» «.s.d.

P.E.!

IV: aiguafort.
V: ps: 280 x 217.
VII: 11. 11.» «.i.d.
VIII:Mler Estat", 11., a.i.e.
IX: s.o., r.e. (perfil de uonm, f u l l a . . . ) , f i l . R . V .

S'aprecien tre« d* »ord«nt.

P.E.2

IV: aiguafort.
VII: 11, 11.. a.i.d.
VIII:"2 Estat". 11., «.i.«.
IX; s.b., r.«., fil.1.V. entalles * Its r«»arqu«s

i «1 gravat. a treball j« é« l» de-
finitiv».

P.PL.IWJTILITZâDA

IV: aiguafort.
11: bisellada, fil.G., a.s.d.

Text escrit a*b bolígraf, sense »ignmr ni datar 1 «n§«n~

sm
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jtat 8/pp edició amb la f il.I. V.

12. 1«

1 dibuix
3 prov»« d'estat

DIBUIX

III: dibuix Invertit «1*1 gravat la característica
a « hi ha taula tres

i un .
IV: llapis.
V: p»: 280 x 210.
VI: croquis s/pp edició «»b f11.R.V.
VII: 12, 11., «.í.«.
IX: escrit a llapis i ml pey del dibuix hi h» l'anota-

ció; 19 M 26 es.

P.E.l

IV: aiguafort en bistre.
V: ps: 2iO x 218.
VII: 12, 11., a.i.d.
VIII:"ler estât", 11.» «.i.e.
ÏX: s.o., r.e.(c»ra «l'houe» persona ajupida» träne

d'arbre), fil.G.

P.E.2

IV: aiguafort «n bistre.
VII: 12, 11.» a.i.d.
VIII:"2on. estat*1» 11.» a.i.e.
IX: s.b., r.e., fll.R.V, Ara hi ha el gall gravat amb

sol« d'àcid. s'han inere-
però algunes s'hen brunyit per deixar

espai pel gall. s'han gravat les línies per
ort es faran el» blsells.

P.E.3
IV: aiguafort i punta »«ca» en bistre.
VII: 12» 11.» a.i.d.
VIXX:"Estat definitiu". 11.» «.t.«.
IX: ».b.» r.e. i r.i.» fil.I,V. La punta »«ca é»

a les remarques i p*r això no con»t* a la prova de-
finitiva.
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