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IX: la punt« seca em d« factura forta i intensa, d«
traços decidits i moltes vegades, «Is del cos prln-
cipalrr.ent, s'il«) fet sense aixecar l'eina del metall.
No queda gaire clar» però» està el nen
i quin« estructura té 1* cadira segons l'escorç de
les cuixes, JOSÉ HIERRO va un
lliure <le tres qyartets 1 estrofa de versos
finals on xic difícil d'interpretar. En ell fa al-
lusié al nen solitari» callat» assegut a la cadira
í del qual no en o sonia.

9

I: RAFAEL a«b ccnentarl de TORROE-

LLA.

II: Cafè del Biel .

III: en terrassa d'un cafè» del cafè del Biel

4e de Mar pel es desprèn del títol. Hi

ha tot de gent al voltant de taules pre-

nent beguda i gösse t s volten per entre-

IV: punta seca

V: 248 x 195.

/a.

IX: hi ha un priïier terme d2 factura i transparent
contrasta el i tupit dels arbres

del jardí. El del cafè del liei és un teaa
tractat per RAFAEL en 1« sev«. pintura

(8). El contentar! de es troba
en un sonet en el qual f« píen* referencia « »quest
bar i concretament a fossa, i » l'estiu sota



l'ombra dels arbres, lis quartets riñen 1-3J2-
4, »*ntr« «1« tercets ho 1-3! 2-514-6.

fi en «i* fie t
de y

ti -aquí- dt
H se

(le
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10

I: a«b d« l«
J - : Madre e hijo.
Ill: els fcr»cos rep un qu», peí

títol gravat, associe» a fill seu.
IV; aíguatinta a l» l de ruleta (i).

V: 248 x 177.

alti tiene a su
tm la. lìéM, en e

•le la tinta j «us

í IF



/II. 1
IX: co« é« forç* normal «n »questa tècnic«, el predomi-

ni de la taca s'lapos« 1« línia. Es diferen-
cien creuades de «order.t i tot i el trac-

és fresc, ht h» cert* confusió de dibuix en
la de contacte entre la l cl fill.

M* VâLYERDE ¥» escriure un inspirar.t-se en

gravat tot fent al·lusió a l'infant, a la se-
va i al propi gravador. El rima 1-4)2-

3 (quartets) i l-l|2-2|3-3 (tercets). La numeració
"Col.A" és bolígraf la firma.

GRAVAT JJ,

I: ANÍ!-., ír~.-AM «31 ALU A.YJ - ?"."" T -TAY'.

• ..r* F dempeus per la

.-* „ri aviat abstra**"a»

a .

-u . ruleta f 10} .

IX: en el gravat i» ruleta, forta en

perfils,! treballada en diferent» direccions en al-

fosques. £1 brunyldor no ha
b.ancs («añera negra), deL
propi paper «1 j» no »'hi ha I«

ruleta. No és negra tal s'en-
tén aquesta tècnica (el 13 de
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TI ELES« p«r exetaple» veurem sí
ho és). 11 d'ÀNGEL FERRANT, però» és un
frcac i del s'h» tret profit de la ruleta

per Im llloertat en l'ús de l'eina. El ço-
de BUSUIOCEAMU és un lliure en forar,

de diàleg per títol ni a logo_genesico on»

de un xic difícil l'interpretar -1 en

lliga el gravat-, ens el comen-

tari entre de la vida.

;P«i*ia, f
•alaa la d« tu y tu
la /ema d* la à* 2̂ ta «i*



i C

I: awto comentari de
II: Recuerde.
Ili: ncia de perfil, recolzada el

respatller seient de el

.

IV: punta seca.
V: 247 x



IX: la punta ««cat ofereix una gran varietat de matisos
1 d'entai 1es. Alternen les curtes auto altres de
llargues que lea creuen suavitat, temerosas de
fer nal a la planxa. El comentari per aquest gra-
vat el va fer DOLÖ1ES CATARINEU un poema lliure
format per sis tercets en els quals ens fa un« com-
paració d'allò que podis haver estat la noia del
gravat i d'allò que podia no haver estat. A la fi
va escollir ser *t€mc I «n la impaciente espera,

tu / en la / te eerea.

13

I: amb comentari d'ALONSO M: = Í:;O.

II: Hombreen pie.
Ill: a l'esquerra hi ha un barba, un barret í

de tùnica cenyida l'embolcalla. A la
dreta, cl sol, un veìer i una nena d'esquena.

IV: punta seca (11) i manera negra ruleta,en bistre.
V: 250 K 182.

IX: aquesta no és «añera negra feta "berceau"
sinó la ruleta. Un ha estat negra tota la
planxà, l'ajut del brunyidor s'han arat treient
els blancs creant diferents c*.e grisos
s'hagi brunyit o menys intensitat. El con-
junt del gravat nostra un predoaini del« perfila

negres embolcallats per nones blanques «arcade»
dl receionalitats. va treballar

planxa tot a sev«. JAIME PLA li



va les eines. El text es
t^u^a For>gt_û "par . de pie viendo un grabado". a-

questa frase, l 'escriptor j~ i i - . - , ; ; =s ; - i ; .---• ;r i ; i - a"
que •=>! gravât en \na w m ' .

".>.":; r "1 I , i r - ; " a

1-4 J-3 A ; <j quartets í l-l :J-, ' j- •

I ' •* • * r " . ; * " r ha apro f í tat «=* ] * ! * ,

T I í. r ,• pí>r a dir-nos que,"
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Todo Mb* «n el hombre, ai estatura,
dtsdt lot pies deocaltos al sembrerò,
míe» justo Ut vida: tí meneo entero.
Mímalo: sabe w niño en tu clausura.

dt »««to; «ï »öl gut lo
dtl no ««• hatta Diotf eoe« «I
oabt ti ftaiw qut fui, Is Ita gut ttptro
y i« barquito velando keteia la. altura.

tan él, tt awe«, ne

GRAVAT 14

I: CARLOS PASCUAL DE LAM amb comentari d ' A U R E L I O VALLS.

II : Fin de Jornada.

I I I : en primer terne veiem un home -un pagès-, carregat

la dalla, un raspall i unes forques. enl là

n ' h i ha els mateixos estris.

IV: aiguafort i vernís tou (12) .

V: 245 x 194.

V I I :

IX: hi ha molta riquesa de matisos, de textures i de

grafismes creats l'ajut del vernis tou.

formes estan compostes a base d'altres de peti-

tes,ço« si anés omplint els buits estructures

minúscules però autonomia pròpia a 1'ensems.

S'aprecien diferents creuades d*àcid. PAS-

CUAL DE LAEA ja havia gravat abans de participar

en aquesta col·lecció i la factura d'aquesta estampa

ens ho palesa. persona qu« no hagi tingut

una planxa entre les no pot fer un gravat d'a-

quest tipus, tato tant de treball 1 coubinmnt aques-

tes dues tècniques. Era, doncs, un dels pocs arti»-
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Prova d* la planxa inutilitzada del 14 ú«

DB LARA.



tes que no va haver d'és«er ensinistrat per J4UME
PLA. Lala v» lliurar la planxa fet« i acabada. Per
l'eatll del gravat és probable que LARA gravés
DINITRI doncs 1« manera de fer-ho,
les temtyr«» t fins t tot «1 tema, recorden 1*estam-
pa que va fer aquest darrer per a LOS ARTISTAS GRA-

BADORES II titulat La siega. El comentari que

glossa el gravat que coment*« es .deu » 1» ploma

d'AURELIO VALLS i es titula La tieyra increpa al
ho«bre. paraules que dirigeix la terra a

l'home tot fent-lo adonar que ella és, al 1 a
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l« fit qui «1 sosté, «lla és la seva esperança mal-
grat ell pugui anar-se'n a casa 1 ella romangui
«lla. El poema està format per do» quartets, un sex-
tet i un quintet lliures.

GRAVAT 15

I:

II:

Ill

IV:

V:

VII:

IX:

RAFAEL ZABALEfA amb cosientari de VICENTE ALEIXANDRE.

Paisaje.
en un pri»er pla i un paisatge al fons hl ha
una taula dues cadires» una gerra, una fruitera
una ampolla, una piata fruita, un préssec í

una pera. Al darrera es veu una casa.
aiguatinta a la goma.
24? x 183.

hi ha sola creuada de BOI dent i això li
dona una certa monotonia tonal que qu3da un xic con-
trarestada per la varietat de grafismes diferents
aconseguits l'ús del pinzell. ZABALEfA va venir
a Barcelona per fer el gravat. Ell vivia aleshores
a Quesada i 11 millor, segons ell» desplaçar-
se aquí que no pas a Madrid. Abans d'aquesta estam-
pa en va fer altra del mateix te»* però va sor-
tir malament, esguerrada del tot. JAIME PLA ho
atribueix al fet potser hi havia poc» o
bé que el vernís era encara fre»c o bé..fno ho
del cert, però el cas és que l'aiguatinta va sortir
molt migrada i esdenderld* (vegi'» aquest* prova,
numerada P.E.I, din» ei conju»* <to pro¥«» addicio-
nals que conté aquest exe*plar). Aleshores no hi
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Gravat 15-ito



havia altra solució que la de fer-ne una altra d«
nova, més que no pa« insistir sobre aquella. Ell,
ZABALEfA» tenim noi t clar que noués volia sola
creuada d*àcid que 11 donés un negre i prou» sense
«itges tintes. Aquest gravat» segons ens comentava
CESAREO AGUILERA en una carta» fou «1 prl

mer que havia realitzat EA1ALETA i la col·lec-

ció va »er exposada a Parla» aquest paisatge fou

escollit per a Il·lustrar el cartell anunciador.

El text de VICENTT ALIIXANDRE és un lliure

titulat La llanura duerme. En ell parla de ï'estat

de la terra a l'hora baixa tot 1 descansa.

¥egen-ne un fragnent que al·ludeix al tema:

Con gravedad rapirò frente a esa gran llanura

acostada, por in. Duerme el llano su sueño.

Sueno sin nubes ; lev«, borrosas, las sospechas

de nubes lentas huyen, temerosas, extremas.

Se descubre el constante peso del cielo: o plomo

o sueño torpe de plomo en tarde augusta.

Su pesantez, su extensa gravitación, preside

esta calma lograda de un llano en bellos bordes

que recogidamente descansa al cabo solo.

Solo. Solo el llano sin sueios ya, ni espumas, permanece

fiel a su norma de verdad alcanzada.

16

I: amb comentari de DE AYALA

II: Cuadrilla.
II.: la "cuadrilla** la »is en erec-

ta tot aguantant-ae la cua. A terra hi ha meda-
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11«» a 1*» mimi» l'escriptor •• refereix co» les
credencials tels braus,

IV: aiguafort.

V: 24i as IS?.

VII: /f*""·y*r |t**~*r-* 1***%»

IX: és un aiguafort d« factura tlpicaatent

Procés lent um treball «ab successives descobertes

del »«tall 1 *uec«S8iv«s cr«n»des d'àcid. P« trames

paral·leles perfectament traçades.
El conentari d« PÉREZ DE AYALA és un de vint

versos que riuen d« »anera «oït variada í que ad-

juntem tot seguit per facili tar la seva lectura i

veur« la seva relacié el gravat:

En pie, amigos toros ; hay que pas»: lista,

desde Apis que era bwy pero no toro,

y ei toro <Je Maree 4 Evangelisti, •
hasta el que un fantoche revestido de oro

vilmente asesina en un redondel,
luciendo posturas quizá femeniles

que k muchedumbre ociosa e ignara

ovaciona j paga a cientos y a miles.

En pie, ami jos ton» ; hay que dar la rara
y tomar desquite, solos o en tropel.

Bruto n J>le, bravo, enérgico, hermoso,

dócil, inocente, desde recental;
va llegando el caso, el caso premioso,
de que en pie se exhiba vuestra credencial.

El cuero et toro» poblado de bueyes
¿guarda algunos toros entre sus vacadas?
La sangre de antaño ¿no se amortiguó?
En pie, amigos toros; cumplid vurstras leyes,
renovad b furia de lides preciadas,
volved de presente lo que ^ntes pasó.
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GiAVAf if

I: ALVARO amb comentari d* M«

BONALD.

II: Soledad.

Ill: tors d'una nena un llaç al cap.
IV: punta s«ea.
V: 249 x 175.

VII:

IX: la punta factura forta i contundent,
de traços llargs 1 decidits alhora* «pe v» gravar
al davant mateix de JAUME PLA. En algun«» les
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entalles es creuen formant tot un seguit d« trames
quadrades i romboïdals MÈI Units un xic corbades.
El text que l'il·lustra és un poetes, de dos quartets
1 tres textete on rimen no-nés algunas vocals d •al-

guna v«raó» i *p« port» p«r tf tol PC»de el nirar te
dices. Prenent «1 no« d« la nena» Soledad, l'escrip-
tor ena explica co« la seva ni rada i tot aliè que
reflecteix denota rsslaent soledat» per això acaba
el seu text dient;

......Ja no falta
bmearlt m a tu t ritt t »a. Erm
ta t« llenas.

GRAVAT 18

I: PLA amb costentari de BLAS DE
II : del espejo.
Ill: noia nua es toca els cabells tot rallant-

se.
IV: burl.

V: 24i x 196.

VII

IX: tot «1 perfil d« la figura està fet un traç
llarg i seguit del burí» «»ple o «stret se-
gons la intenció de la for«*. L«a cabres » prfnei-
palment le» del fon», «»tan treballades l'en-
creuat d »entalle« recte« 1 paral-lele« entre si» ben
juntes» per tal d'sconseguir ton«» «é» negres. De
tota Manera predomina la gran Basca blanca. BLAS
DE va coopondre yn »onet per a il·lustrar



Gravat 19 de



aquest gravat i «1 v* titular Revelación, amb una

rima é« 1-4¡2-3 «1* quartets i 1-11 2-213-3 els ter-

cet«.

GRAVAT 19

I: MAWASO amb comentari de CAMILO CELA.

II: Composición.
III: conjunt de línies 1 de f orses irregulars que es ta-

llen i se sobreposen entre elles.

IV: aiguatinta i ruleta (13).
V; 249 x 185.

VII:

IX: s'aprecien tres tona de gris diferents aconseguits

tres cremades successives d'àcid. El blanc es

va fer una reserva d'un principi i les zo-

nes men negres són les treballades la ruleta.

al catàleg 98 C.i.V.» la fotografia del gravat està
impresa cap per avall. que no es veu 1» signa-

tura ni It nuneracié i la seva temàtica no
punt de referència als acostumats fins ara a les

Col·leccions, a.l'hora de coliocar-lo al llibre es

va situar a l'inrevés. La falta de coatí» en trac-
tar aquests tenes devia provocar aquest oblit al

qual no se li va donar gaire laportàncla. El ïext

de CAMILO JOSÉ CELA està encapçalat p«r parau-

les «Je PABLO
CELA, que en aquest» ocasió v« un poe«*»

es fa seves aquestes paraule* «n acabar el seu co-

mentari. Un eo««nt«jri poètic qu« diu *lxi:

fi 1



Urna,

*

PABLO Nimio*

Antes que d río,
fue b raya del rio en U memoria et Dios.

Anta que la mujer desnuda,
fue el ánfora mujer desnuda en la memoria de Dios.

Antes que el niño que mama,
fueron los chorros de la leche telaraña en la memoria de Dios.

Antes que el látigo de la paloma,
fue el aire surcado por el de la memoria de Dios

Antes que el hombre muerto,
fue la tierra medida por la memoria de Dios.

Debo decirlo coa la mài delgada
(Miai» aún no nacida de ni boa:
en las fuentes de h memoria de Dios
habita el tenebroso

olvido.



20

I: JEAN Mb comentari d«
II: Po« »u J e r» m»
III: dues don*s vor« l »mi t ra» vestides

fins «Is i un «1 cap.
IV: aiguafort.
¥: 248 x 182.

V I I : C 0^*

tu f mfat «r«« d*
y ye tt de violeta»
Ü te Tút J»
rots t «n «l air« d* »Uà



IX: en un aiguafort Mica encarcarat, no solament
oer la tècnica «ino també quant a dibuix. S*hi pa-
lesa carta desproporció i un« anatomia poc sincro-
ni tzada. L'aiguafort, que presenta diferents crema-
des d*àeid pal sistema d'anar descobrint entalles
successivament « «sta fet tot ell línies rectes
però que al »er «ölt llargues i traçades certa
irregularitat en el paral·lelisme, donen sensa-
ció un xic estranya, de gratuïtat» ja qu« les tra-
mes aconseguides no créée« visió de volum sinó
que fins i tot es confonen les figures. El
coBcntarl que va escriure CABLOS porta el
títol de Pensando en España, ante mujeres de
Castilla. Es tracta d'un sonet on rlnten 1-312-4 els
quartets i 1-3-5(2-4-6 els tercets.

21

I: AGUSTÍN aab comentar! de CLAUDIO RODRÍGUEZ,

11 : Mercado en la plaza.

Ill: homes i dones parlant i fent tractes al de la

plaça el s«u bestiar. Al es veuen algunes

façanes de les cases,

IV: aiguafort i vernís tou.

V: 248 x 183.

VII:

IX: el vernís tou -d'una sola creaada- ha creat sè-
rie de taques al fons de la planxa una mica arbi-
tràries , doncs cl qu« r«al«ent vol un i for*»
a les figures i elements del gravat és l'aiguafort,
un aiguafort de factura que ressegueix cada
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AT»Í 3íftit*» «i f i pueblo tuest fe
¡f sa f te, venid, no se sobra!

estructura de regalar i uniforme. Els per-

f i l s de les persones, i són fets amb

entalles llargues i deixar la punta d'a-

cer ei contact« cl metall a l'hora de

descobrir el vernís, altres gr»fls»es configuren

les i els Interiors de les bèsties en

ben diferenciades. va

- «- A



il·lustrar aquest gravat un poeM titulat Feria
eterna on f» ocupármelo entre «1 »erc«t po-
ble I 1» fira de la vida» on cal estar « per
rebre els co«pr»4ora I fer el pregó.

22

I: amb de RO-

JAS.

II ; Tarde en la granja.

III: a l'esquerra» parla una altra

que està recolsada en finestra. Entremig d'e-

lles hi ha vaca 1 un ocell.

74«



IV: vernis

V: 23? x IfS,

V I I :

TX: hi ha tipus de vernís tou, un conf ip, .r;i I*-*?

taques del fons, de suau í fr-* xnt- «na

textura rugosa, i l'altre dibuixa l*1? f'r^r--.

de manera fresca i insistida però art „rvt fa--

tura forta la del fons. Aquest "i-irrT p'rr»

fet arrencant ei vernís un llapis o ir.r* r-r-T*

sibilar. El que el glossa és u¡. r •-' * •':-.-

crit rense separar les estrofes ; que r ; ~< •* ;-.:,--

"i els quartets í 1-1(2-2)3-3 els tercets, r.- ^ : .·j.--·

poema, a d'idealitzar vi ̂ .-.4i, , i'es-

criptor parla també dels elements que sé." «;r, :-.:,*^z

ta escena, en l'escena del gravat. a-r. k-, ¡*T-

t e s p a r a u 1 e s :

la a l«
•-•:îrr .tc^ir ^ «er va la
•^«*!r J-* rj'rsa *n su altura.

*fk*^7*»J" ^ *: Se

ir-'nar * '¿i sisrt» la
••: r! Ií¿-io la

A JOSÉ A.M'jftOZ li va ser participar

a escriptor a través de JtfâtiA i ella

l i va esco l l i r el gravador per a il·lus-

trar-l i l 'estampa. coneixia perfectaut«nt el

gravat d'escriyr« «1 *

cl t í t o l , tot 1 no va »antenir con-

tactes directes l 'artista.

fif
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23

1: «üb co«*ntmri d*

II: .

Ill: tors <î*un* noi* nua «eoizad» en el braç dr«t.

IY: vemfs to«, miguatinta a la gciam» ruleta 1

d* punt» s*c« (14).

V: 245 x

V I I :

IX: el gravat té delicadesa, sewbla talment un

dibuix al carbó. No hi ha línia» tot

artb Ics diferents tonalitats del ver-

nís tou í i'aig-atinta» les cremades d'àcid

de les quals se'n distingeixen claranent tres. No-

faccions de la cara -un escorç molt aconse-

guit- í el perfil del braç tenen algun toc 4è punta

seca. El text de és un lliure

on fa descripció i al·lusió al cos nu de la noia

tot poetitzant-lo:

Tan regia en tu abandono,
tan sencilla,
tendida en ti como en un lecho de alps.
La oscura almohada de tu cabellera
mullendo tu reposo, ¡oh, ser ilustre!,
¡oh, amargo ser!, ¡oh, eterno ser!
Ioh,sexoI
Indiferente, que si no nieras
cuna y sepulcro,
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afán,
náusea y milagro,
reposas, si, reposas de ti misma,
de tu duro destine,
de tu gloria.
Una dulce fatiga te reclina
sobre la hermana tierra. Y te sometes.
Fuente sagrada, pees sobre .-1 mundo
manando sangre,
arte,

historia,

vida...

GRAVAT 24

I ; FRANCISCO ARIAS conentarl de JOSÉ GARCÍA N I E T O ,

II : Bodegón.

III: -i at; un t d'un tauler d*«scacs es ampo-

lles» dues copes» un gtrro, un llibre i fruite-

ra.

IV: punta Íi5) í ruleta.

V: 219 x 195,

IX: és ruleta de factura moltVforía. i In-

sistida per tal d'aconseguir els inten-

sos i però» per &1tra band«, és 1

vel lutada en els Interní t jos, molt bé

ics geoftè t riques * les El po«-

<na de GAÍC*A és un titulat Juego de

750



on 1-412-3, quartets, let-

x«3 lletres» i l-2|3-6|4-5, els tercets. L'cscrlp-
h* cl fet el

d'un tauler d'escacs i ho aprofita fer
ampolles es el l íquid i 'una a l 'al tra.

' >• •> ": • "":':. Mf rctfs, V*?- t f ï ?"*"?.
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FELICITACIÓ PE

I: PLA.
Ill: 1 un n..: a 1« simbolitzen

la Verge i el fien Jesús« Al seu darrera hl ha un

àngel ales tocant là mandolina 1

c-*\ntant.
IV: burí.

¥: 20? x 147.

Vil

a t i n t a » a la cantraportada d ' u n p lec , sota pa-

raules: CON / LOS / /
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IX: 1» caplletra 4« l* p»r»ul» é» un» xilografia
en rosat i un estel. El

està situat « la contracoberta posterior

plec i a l'a.i.d, del füll hl dlu: al burli

de Pia.

FELICITACIÓ DE W

III: en braços un nen, la és la Yer-

ge i ..•! és Jesús,

IV: vernís tou.

¥; 195 x 120.



ÏX: danunt d«l gr»v*t hi h* l«pres«s en daurat les p»-

rauile«: LOS ARTISTAS / DE LA

VEIA, I ml p«u: 1956,

PROVES ADDICIOMALS

Tal con hem esmentat al punt E. 7, en aquest

exemplar de col·laborador hi trobem 69 proves addicionals

a niés de les analitzades fins ara, i que podem agrupar

en :

1 dibuix
4 proves d'estat de planxes refusades

35 proves d'estat

4 proves en estat definitiu

25 proves de la planxa inutilitzada

Com a característiques generals de totes elles

hem de dir que, si no es fa constar una altra cosa, es-

tan numerades a l'a.i.e i llapis la numeració

"12/15" i per tant omitim el punt ¥111 (el dibuix, òbvi-

ament, no té numeració).

Quan la signatura és com la de la prova defi-

nitiva dels plecs, anotem només el número al qual perta-

nyen i això volem significar que és igual a ella. Si

no en parlem, vol dir que la prova no està signada.
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VINYETA DEL PRÒLEG. PLA

2 prove» d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.l

IV: burí i aiguatinta m la gom«.
V: tirat a 1» planxa perduda.
VII: Jaume Pla» 11., a.i.d.
VIII:"1er estat 12/15", 11., ».i.e.
IX: no porta el text ifflprès.

P.E.2

IV: buri 1 aiguatinta a la goma.
VII: Jaume Pla, 11., a.i.d.
VIII:"2on estat 2/2", 11., m.I.e.
IX: nova cremada a 1'aiguatinta i d'entalles al

burí que grava. Sense el text imprès.

P.PL.INUTILITZADA

IV: burí 1 aiguatinta a la goma.
VII: Jaume Pla, 11., a.i.d.
IX: sense text, de cancel·lació a.s.d.

GRAVAT 1. DANIEL DÍAZ

3 proves d'estat d'una planxa refusada
1 prova de la planxa inucilitzada

P.E.l (pi refusada)
IV: burí.
V: 249 x 196.
VII: 1, 11., a.i.d.
VIII:"12/15 primer estado / plancha de ensayo",l1.,a.i.e
IX: s.b., r.e., fil.R.V.

P.E.2

IV: burí, aiguatinta a la i aiguafort.
VI1I:"12/15 2« Estado / plancha de ensayo» 11., a.i.e.
IX: s.b., r.e., fil.G. VII: 1,11., a.i.d.

P.E.3

IV: buri, aiguatinta a 1% goma i aiguafort.
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Prova del Gravat I d« P.E.2.
(planxa r«fusada í



Prova «tel 1 Ö« r fal P.1.3,
(planxa refusada)



Prova de la planxa inutilitzada del Gravat I ám

Dfâ2.



V: pp: 248 x 183. VIII: s,n.
IX; tallat ran d« bisells, s.r. i enganxat s/pp edició

amb f11.R.V. HI ha varita anotacions a»b llapis:
Ma rebajar"» w«l fonilo gris / hasta abajo", "a re-
bajar nuche1*.,.

P.PL.IHUTILItZADA (planxa definitiva)

1¥: ourl 1 punt« seca.
V: 270 K 197.
VIII:"12/15 3« estado", 11., a.i.e.
IX: bisellada, aspa d* cancel·lació a.s.d. Aquesta és la

nova planxa que va fer JAUME PLA davant la impotèn-
cia d'aquell artista d'edat ja avançada i al qual
va ser incapaç de negar-li la seva col·laboració.

GRAVAT 2. BENJAMÍN FALENCIA

1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.l
IV: aiguafort i punta seca. VII: 2, 11., a,i.d.
V: 249 x 195
IX: s.b., r.e., fil.G. La prova Ja és com la definitiva

però sense tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort i punta seca.
VII: 2, 11., a.i.d.
IX: bisellada, aspa a.s.d.

»••»•*»«»•

GRAVAT 3. CARLOS FERREIRA

1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.l

IV: punta seca
V: 243 x 198. VII: 3, 11., a.i.d.
VII: 3, 11., a.i.d.
IX: s.b. el lateral esquerre de les remarques:, f 11.R. V,

La prova ja és com la definitiva però sens« tallar.

. - ••-.A
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Prova del &. avst 5 de P.E.l.



IV: punta seca.
VII: 3, 11,»a.i.d.
IK: bisellada, aspa a.l.d., fil.R.V. Hi ha menys reba-

ves que a la P.E.i. degut al desgast de la planxa.

CRAVAT 4.

1 prova d'estat
1 prova de la planxa Inutilitzada

P.E.I

IV: punta seca,
V: 250 x 195.
VII: 4, 11., a.l.d.
IX: s.b. pel lateral esquerre 1 pel superior, r.e., fil

G. La prova Ja és la definitiva però sense ta-
llar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
VII: 4, li., a.l.d.
IX: bisellada, aspa a.s.e., fil.G.

*•*+*»***»

GRAVAT 5. JOSEP

2 proves d»estat
1 prova dì la planxa Inutilitzada

P.E.l

IV: punta seca.
VII: 5, 11., a.l.d.
IX: s.b.

P. E. 2

IV: punta seca i toc.: de llapis.
VII: 5, 11., a.l.d.
VIII;M14/1S",11., a.i.e.
IX: s.b. Noves entalles arreu del gravat. Al vestit de

la dona asseguda d'enfront hi ha yns gr*fis««s anb
llapis que a la segtlent prova esdevindran tocs de
punta seca.
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del 6 d« P.I.l.



IV: punta seca.
VII: S, 11., a.i,é.
II: bisellada, aspa, a.s.a., t'il.G,

*•*«*••»*•»

GRAVAI 6. CABALLERO

t prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.!
IV: punta secm.
V: 23? x 194.
VII: 6, 11.. a.i.d.
VIII:Mler Estado 12/15", 11.» a.i.e.
IX: s.b., r.e., fil.R.V.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
VII: 6, 11., a,i.d.
IX: biscllada, aspa a.s.e., fil.R.v.

•••«•***»*

GRAVAT 7.

l prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.I

IV: punta seca, paper de viure, alguatinta a la i
sofre.

V: 249 K 198.
VII: 7, 11., a.i.d.
IX: s.b.t r,e. i r.i., fil.R.V. La prova ja és co» la

definitiva però sens* tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta s«cm, paper d* vidre, aigumtinta a la i
sofre.

Vil: ?, il., a.i.d.
IX: blsellada, aspa a.s.e., fil.R.V.



Prova uè la planxa ínytiiítmada dei Gravtt */ «te



GRAVAT 6. RAFAEL PENA

f prove» d'estat
1 prova d« la planxa Inutilitzada

P.E. 1

IV; punta ««ca.
V: 24i x 1S6.
VII: 8, 11.» a.l.d.
VIII:M12/15 / 1er estat", 11., a. í. c.
IX: s. b,, r. c.» fil. R. V.

P. E. 2

IV: punta seca.

IX: s. b., r. c., f 11. G. No està numerada però sabem que
és un estat posterior perquè hi ha un increment
d'entalles a diferents punts del gravat, sobretot
en el cos del nen. La prova ja és com la definitiva
però sense tallar les remarques.

P. PL. INUTILITZADA

IV: punta seca.
VII: 8, 11., a. i. d.
IX; bisellada, fil. R. V., aspa a. s. d.

GRAVAT 9. RAFAEL

1 prova d'estat
2 proves en estat definitiu
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.l
IV: punta seca.
VII: 9, 11., a,i.d.
VIII:»2on estat 2/2", 11., a.i.e,
IX: s.b., fil.G.

P.EN ESTAT DEFINITIU 1

IV: punta seca en slena.
VII: 9, 11., a.i.d.
IX: bisellada, f i l .G.
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Prova de la pianjca inutilitzada del Gravat 11



P.EM ISfâf 2

IV: punta seca.
VI: pp Holanda a« color er«« a*b fil. HOL-

LAND*! una caspa d* raïm entre les due« paraules.
VII: i, 11., a.i.d,
IX: bise liada.

P.PL.IMUTILITZAPA

IV: punta seca.
VII: 9, 11., a.l.d.
IX: bisellada , aspa a.i.d.,fil.R.V.

••»•**»«*<

GRAVAI 10. CRISTIHO MALLO

1 prova ò'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.I
IV: aíguatinta a la 1 tocs de ruleta.
V: 249 x 197.
VII: 10, bolígraf, a.i.d.
¥111 :numerat bolígraf.
IX: s.b., r.e., fil.G. La prova ja és li. definitiva

però sense tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguatinta a la gona i tocs de ruleta.
VII: 10, bolígraf, a.i.d.
VIII:numerat bolígraf.
IX: bisellada, fil.G., aspa a.s.e.

•••••*•••»

GRAVAT 11. ÀNGEL

1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.l

IV: punta seca i ruleta.
V: 249 x 197.
VII: no«és el cogno», 11., a,i.d.
VIII:Nlr «atado/ 12/15", 11., a.I.e.
IX: s.o., r.e., f11.G. La prova ja és la definitiva

però sense tallar.
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Prova d« l« inutilitz»<ta del Gravat 13 d«



P.PL.INUTILITZADA

IV: pint* seca i ruleta.
VII; IMME« «l cognom, 11., a.i.d,
IX: bisellada, fil,t.V., aspa a.s.e.

*•**•**•••

GRAVAT 12.

1 prova d'««tat
i prova de la planxa inutilitzada

P.E.l
IV: punta seca
¥: 249 x 196.
VII: 12» 11.. a.i.d.
IX: s.o., r.e., fil.R.V. La prova ja és la defini-

tiva però sense tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
VII: 12. 11.. a.i.d.
IX: bisellada» fil.R.V.. a.s.d.

*••*.*»•*•

13.

1 prova d'estat
1 prova d« la planxa Inutilitzada

P.E.t
IV: punta seca i »»nera negra ruleta.
V: 24t x 1«6.
VII: 13» 11., a.i.d.
IX: s.b., r.e» fil.R.V. La prova ja é» la definiti-

va, pere sense tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca I «an«ra negra ruleta.
VII: 13t 11., a.i.d.
IX: bisellada, a.s.e., fil.R.V.

•**•*•**••

ffO



Prova del Gravat 15 d* numerada P.E.I
i pertanyent « planxa refusada.



GRAVA? 14. PASCUAL DE LAM

i prova en estat definitiu
l prova de la planxa inutilitzada

P.EM ESTAT DEFINITIU

IV: aiguafort 1 vends tou.
VII: 14, i l . » a.l.d.
Vili:"Prueba de estado 13/15", 11., a.I.e.
IX: s.b., fil.R.V. I* prova Ja és co« la definitiva,

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort 1 vernís tou.
VII: 14, li., a.i.d.
IX: b i se Hada, aspa a.s.e., f il. G.

*»»•»»••*»

GRAVAT i5.RAFAEL ZABALETA

1 prova d'estat d'una planxa refusada
1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.1 (Planxa refusada)
IV: aiguatinta a la goma.
V: 249 x 196.
VIII:s.n.
IX: s.b., r.e., fil.R.V. Aquesta és la prova de 1«

planxa que es va fer nalvé 1 va caldre repetir
«1 aateíx tesa 1 la mateixa tècnica, tal ho vo-
lia ZABALETA. En la prova es pot apreciar el migra-
ment de l'aiguatinta. La planxa , tal es aostra
al punt V, era gran que la definiti • 1e 1'ex-
emplar.

P.E.l C 2» planxa)
IV: aiguatinta a la goma.
V: ¿4? x 198.
VII: 15, 11., a.i.d.
IX: r.e., f11.R.V,.La prova ja és won la definitiva pe-

rd sense tallar, tot 1 que està btsellada.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguatinta a la goma. V: 24? K 163» VII:15,11.,a.i.d.
IX: aspa a.s.d.,fil.R.V.Bisellada després de tallar.



GRAVAT If.

P.E.I

S proves d'estat
1 prova d« i a planxa Inutilitzada

ai guafort.
24? x IfS.
IS» 11., a.i.d.

VIII:"5è 2/2", 11.. a.i.t.
IX: s.E.» r.e., fil.G. En aquest exemplar no hi ha els

quatre pri«ers estats d'aquest gravat. El priner
que hi consta és aquest, nu»erat **5è 2/2".

P.E.2
IV: aiguafort.
VII: 16, 11., a.i.d.
VIIÏ:M6« 12/15", 11., a.i.e.
IX: s.b., r.e., fil.R.V. Noves entalles al gravat.

P.E.3
IV: aiguafort.
VII: 16» 11., a.i.d.
VIII:"7« 12/15", i!., a.i.e.
IX: s.b., r.e., fil.R.V. Noves entalles »1 gravat.

P. E. 4

IV: aiguafort.
VII: 16, 11., a.l.d.
¥III:"9* estat 2/3", 11., a.i.e.
IX: s.b., noves r.e. Increment d'entalles a les banyes

dels brays. L'estat numerat "S8" no és en
exetiplar ja que,tal veien, se salta del setè
ml novè. Fil.R.V.

P.E.5

aiguafort.
IS, 11 . , a.i.d.
H10« 3/6", 11 . , a.i.e.
s.b., r.e., f i l .G. S*ha brunyit alguna zona i la
prova Ja és eoa la definitiva pero sense tallar.

P.PL.ItRIÍILITZAPá

IV: aiguafort.
VII: 16, 11., a.l.d..
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Il; bisellada, aspa a.s.e., fil.R.V.

•*•»•••*••

GRAVAT 17. ÂLVAIO

1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.!
IV: punta seca.
V: 249 K 196.
VII: 1?» 11., «.i.d.
IX: s.b., ï.e. (retrat de perfil de PLA), això

ens de«ostra que va gravar la planxa davant
de JAUME PLA i el va prendre a model. Fil.G.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punta seca.
VII: i?» 11., a.i.d.
IX: bisellada, A.s.e., fil.G.

>**•*»»•*»

18. PLâ

1 dibuix
2 proves d'estat
i prova de Im, planxa Inutilitzada

DIBUIX
III: dibuix del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 2?1 x 212.
VI: el dibuix està fet darrera d'un full d'uns i

enganxat s/pp edició fil.R.V.
VII: 18, 11., a.i.d.

P.E.l

IV: burí.
VII: 18, 11.. «.i.d.
lï: s.b.» fil.C.

P.E.2
IV: burí.

ffS



VII: 18» 11.. A.I.«I.
VIII:"l/l"t 11., *.!.•.
Il: «.b., f11 .G. Noves entalles «Is cabells,

P.PL.HHITILIT2ADA

IV: buri,
VII: IS, 11., «.i.d.
IX: bisellada, aspa «.».e., fil.R.V.

19.

1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

P.E.I

IV: aiguatinta i ruleta.
V: 249 x 197.
VII: l?, 11., a.i.d.
IX: s.b., r.e., fil.R.V. La prova Ja és co« la defini-

tiva p«rè sense tallar 1 carregada de tinta.
Ja en aquesta prova es van equivocar a 1'estampar-
la. LA filigrana és a la part superior perquè es
va col·locar el paper pensant-se que el gravat
a l'inrevés. La seva signatura, però, demostra la
posiclé correcta.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguatinta l ruleta.
VII: 19, 11., a.i.d.
IX: fcisellada, aspa a.s.d.» fil.R.V.

20,

l prova d'estat
1 prova de 1« planxa inutilitzada

P.E.I

IV: aiguafort,
¥: 24i x 196.
VII: 20, 11., a.i.d.
IX: a.b., r.e., f il.R.V. Ja és coa 1« definitiva però

sense tallar.

fft
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P.PL.imiTI.LITZAPA

IV: aiguafort.
VII- tO, 11., ».i.d.
IX: blaallada. ».s.d.» f li.I.V.

21.

L d'eitat
l prova de l» inutilitzada

P.E.I

IV: aiguafort i vernís tou.
V: 248 x 195.
VII: 21. 11.. a.i.d.
VIII:H12/15 1» estado", 11.» a.i.e.
IX; s.o., r.e., fil.C.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort i vernís tou.
VII: 21, 11., a.i.d.
IX: bisel lada, a.s.f... f 11.G.

22.

1 prova d'estat
l prova en estat definitiu
l de la inutilitzada

P.E.l

IV: vernís tou.
V: 249 x 1*6.
VII: 22, li.» a.i.d.
IX: s.b., r.i., fil.G. La provm Ja és la definitiva

però tallar.

P. EM

IV: vernís en siena.
VII: 22, il., a.i.d.
Vili:"A", il., a.i.e.
IX: bisellada, fil.U.V.
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P.PL.INUTILITZADA

IV: vernis tou.
VII: 22, 11., a.i.d.
IX: bisellada, aspa a.s.d., fil.C.

23.

5 prove» o*sst*t
i prova d* la planxa inutil itzada.

P . E . I
IV: \-?rnís tou.
V: 247 x if?.
V I I : 23 , 1 1 . » «.i.d.
IX; s.b., r.e., f i l .C .

P .E .2

IV: vernís i aiguatinta « 1«
VII: 23» 11., a.l.d.
VIII:"3/3-, 11., a.i.e.
IX: s.b.» r.e., fil.6,

P. E. 3

IV: vernís tou» aigualint» a 1« ruleta I
sec«.

VII: 23, 1 1 . » a.i.d.
VIII:"1/1". 11., «.I.e.
IX: s.b.» m lea r.«., fil.G.

P.E.4

IV: vernís tou, aiguatinta * la ruleta 1
sec».

VII: 23» 11., a.i.d.
VIII:M1/1", 11., «.i.e.
IX: s . b . » r . e , , f i l , i . V . Aquesta prova i l'anterior «s-

igual p«rè hi h« p*ti ta diferèn-
cia. La diferència r«y «n l'incrmsent d« 1« ruleta
ert algunes mon«» l «n la presència d»l briaiyiíor
prop del col m* dret.

P. E. 5
IV: v«rní» toy, aigyatinta a 1« ruleta i punta
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sec«.
VII: 23, 11., «.i.*.
11: bi seliada arreu menys per l'esquerra, on hi ha les

remarque». Fil.6. La diferencia «ntr« «quest* prova
i l'anterior i» «oit «Ina«» però hi ha un« ratlla
m l'augi« »yp«rior «aquar qu« no aparti» «n la nu-
merad» P.1,4 i 4e»prê» «s brunyirà a la defini-
tiva.

P.PL.INUTILITZADA

IV: vernís tou» aiguatlnta a la ruleta i
seca.

VII: 23, 11.. a.i.É.
IX: b i se11«da» a.s.d.» fil.C.

•*»•*.••>*

¿4.

1 d'estat
I prova 4e la planxa Inutilitzada

p S" 1r » t * *

IV: punta stca 1 ruleta.
V: 250 x 196.
V I I : 24, l i . , a.i.d.
IX: s .b. , r . i . , f i l .R .V. La prova j« és la defini-

••iva pero tallar.

P.PL.INUTILITZADA

IV: ••ca i ruleta.
VII: 24, 11.» a.Í.d.
IX: b 1se11»da» a . I .e .» f i I . I .V.
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LOS ARTISTAS GÄAJ
MlftS

(1) Cosi e* pot veure- a 1« llista fia* adjunte« « U plan« d'enfront,
«1 N.A.R. j* m té 1'EXEMPLAR ÚNIC «ina qua n'é« propietari 1«
Dirección ternirai en tell»* Arte* 4» Madrid.

(2) Ce* he« pogut veure, el N.A.I, posseeix I1 EXEMPLAR ÚNIC d* la
COL·LECCIÓ 01 GRAVATS CONTEMPORANIS i de ELS GRAVADORS DE LA
ROSA VERA, pero no de LOS ARTISTAS GRABADORES, del qual ti
l'exemplar 79/100. fs la Dirección General de Bella* Arte* «ui
compta en el aeu haver a»b 1'EXEMPLAR ÚNIC, pere donad* la se-
va indiferència per responure'na a algunes preguntes sobre el
^ema i veient que seria difícil poder consultar aquest exew-
, lar, n*h€s examinat yn de col·laborador que també té una sèrie
de proves addicionals que el diferencien de l'edició corrent.
Es tracta de l'exemplar de Col·laborador A que pertany « JAUME
PLA com a director de Les Edicions.

{3) V«§i»« el punt S.3.1.

{4} La numeració varia segons si la paraula "col·laborador" està
escrita sencera o abreviada. De teta manera, sempre la segueix
1« lletra "A* indicant que is «1 priswr i que pertany « JAU«
PLA.

(5) Els retrats són «1 millor de ia producció de DÍAZ.
JAUME PLA va visitar-lo per encomanar-li el primer gravat que
encetaria la col·lecció LOS ARTISTAS GRABADORES. Entre els seus
dibuixos de retrats hi va trobar una figura femenina: Maria
Lux del Minerò, ti t-aç d'aquell é&buix era segur i incisiu.
VÁZQUEZ DÍAZ va començar un aiguafort perd als 73 anys la seva
•i no tenia prou energia. Era vell i n'era conscient. Va fer

segona planxa a la punta seca i davant la impotència
d'aquell home, JAUME PLA va trencar la promesa de no posar-hi
Ics seves nana.

(6) Davant d'aquesta resposta li vare« enviar d« noy el qüestiona-
ri adjuntant-li una fotocopia del seu text i del gravat de
CARLOS FERAEIRA. Aleshores ens va respondre afirmativament pe-
rd d'una «añera gers pròpia d'una escriptora COM ella i que fa
pensar que se'ns volia treure de sobre.

(7) A la portada d'aquest plec no hi diu que l'aiguatinta sigui a
la goma. En aquesta planxa s'hi van haver d* far molts tracta-
ments (paper de vidr«, sofre» aigaatinta,..) per tal d'aconse-
guir íes mateixes qualitats del dibuix 1 ser «1 maxi» de fidel
a l'original» evitant tota concreció o contrast.
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LOS ARTISTAS GRABADORES
NOTIS

El d'en Blelt ni.tttfrctra
de RAFâEL que pertany * una

particular de Barcelona Îll6x89c«î. (v.net« SI.



IM ARTISTAS OMMiQMS 1

(8) raqutat gravat RAFAtl BIMET an fari« «M pintura Pany IMO
de 1 «a «*te i xe» carácter 1st i qu«« tei co» M pot veure a I« pà-
gina anttnor.

(9) A 1« portad« del plec 10 IM» a'aaaattta 1« tècnic« d« i« ruleta,
però tot i fu* n'hi ha poc«, «n pod«« trobar a i« c««« ««quer-
rá de la «are. A la primer« prova d 'es ta t que conté aque«t
exemplar J« hi é« present.

í 10} A l « portada del plec no •« parla 4* 1« punts sec« que va ser-
vir per fer «n primer eroqui» i qu« a la pro** definitiv« gai-
rebé no b 'aprecia per la ruleta que hi ha al dasunt. L'ajut
d'un coaptafila «n« n'ha f «t adonar. A 1« portada eammtada hi
diu en canvi que és un gravat a la manera negr« anb ruleta.
Nosaltres afirmem que é* ruleta i prou perquè «1« blancs Ja
s'han deixat des d'un oon principi» són els del paper. tl
brunyidor no hi h» actuat per res i e« la aunara n*gr« i» «1
brunyidor qui, «obre una «aaaa negra. v« trelent el» blanc» a
•e*ur« que l'eina elimina el grauet dt 1« plan»« on s'hi acu-
mula 1« tinta.

Ill) A la portada d'aojuaat plec no «a f a i« aaca.
Analitzant detingudaMmt I'aataapa w«uro cmt
tècnica »« va f «r »ervir d« par a raaaafuir laa
fora«s i després trebal iar-les amb la ruleta.

(12) A la portada del pl*c 14 «» parla d'alguatint« a 1« go»«,
per 1'eatudi qua ha« fat del gravat pod«« afiraar que no n'hi
ha i q«« «Ilo qu« pot aaafclar-no aa un verni» tou i la
resta aiguafort.

113) A 1« del pl*c 19 no hi consta 9» a'hafi «̂ rat ìa ru-
leta, aa n'hi troto« • le» *on«» aaa foaquaa.

(14) A la portada del plec qu« inclou aquest gravat no «s parla ni
4e 1« ceca tu de 1' aiguat inta a la goma, per* nosaltres
ho perquè se n'hi tro*« ««ara qu« an poc« quantitat.
L' aiguat inta ja apareix al »ego« catat nuamrat p«r nosaltre»
P. 1.2. i la punta aaca al aaguant, maatrat P. 1.3.

(15) A la portada dal plac 15 no «*«a«Nwta 1» paita «««i coa a tic-
Rie« del gravat. Ona lent d'atqpant mm variflc« tua t'ha aa-
prat per raaaafuir el» parfiU i 1«» far«aa d*ia
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