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EDICIONES DE LA ROSA VERA
r. », M i*iüT. iDiTo» - i né, »filerei

LOS ARTISTAS
GRABADORES

BARCELONA



S.I

Cimilo Jo* CA. utas áejumit A» vLjúm de Alocuo Gefabelt.

1. « Or «MW«», punta xxa Te» de Luis
Vn

2. JOSÉM «DEUBRA -Z/«to, bamubUndo TcrtockJorfM • Sounróo

3. FRA>K3SCO M ATEÍ^ - /'íf·̂ lo cww, punu «xa Tmo de Gabwi Cclaya

4. MENCHU GAL » PU¿*Í#K¡, puou $eca. Tes» de Femando Quiñones

V CARMEN AROZAMENA * Atü* y &*, punta seta f aguatinta Tono de
Aogcia Ftjucn Aytnench.

i. MARTIN ZA£Z - Olymp*. a«u«fuene f adufre Tnno de José Coronel Ur-
techo.

7. ANTONIO QUIRÖS • ¿o/ p*wí, noiet» Tono dr Pedro Lain EíitnJgo

I. - Rome, punta «o. Tem (fe Je« M •
VîJvrrde

9. JUAN GUILLERMO - Bañé, punta seca Teño de Gutiérrez

10. MU. * MMffrts ét Boítru. \jnA f acuatinta Tetto de Neruda

11. RAf A£L ALVAREZ ORTEGA - 5« «««4íb, afuafucne Texto de Grcgofio
Manfióo.

12. JOAN SOIA. • CA ̂  ib CéUbax*, punta seca Ten de Ikanb Frmin-
dez de U Reguera

13 GREGORIO PRIETO -Noi Wf u, afuaunu Texto <k Juan Ramíreí de Lucas

14. PEYROT. - FaN^ér A MMfa, aguafucnc Te» A
Muelas

1). ALFONSO FRAILE • Mujer am pi/aro, punta seca. Tem de Am
Matute

16, - 1* jMfM, aguafuerte. Texto de Manuel Diez
Crespo

1?. XA VIER V ALLS -£/^«<^, aguafumeTmodc María Luz Moral«

II. JOSÉ GinNOVAJIT - A'w^, aguafuíne Tmo d< Cesáreo Rodríguez Águi-
la.

19- JAWffiWA, -AMaitWtiim.ïiwià.^^ètW^ímm,
M. XAVIER NCKI·ljtS //«./nrió*. aguafixne Texto de Baltasar Porcel



6. S

G,3.Í

1. Portadellfc.
2. Portad* general a dues tint«» ln«§r« 1 taronja),

paginada un tipus d« lletra l diferents
tal co« es nostra a la fotocòpia d«l C.

3. Justificació del tiratge.
4. "ròìeg de Camilo Jo«é Cela vinyeta al buri i »

l'aiguatinta d* Jau«« Pia i xilografi*» d'Antoni Ge-
labert.

5. Vint pites vint gravata d'artis^s S
diferents Illustrata ptr vint textos le îiversos es-
criptor», pîec consta de:

5.1 » times • r··ar* l rosat)
sjR tipus de lletra i

diferents ARTISTAS GRABA-

DORES / DE LA /

gr«v«dor) / (títol gravmtï
/ / DE / d«

l**»criptor) / Ver») /

f Signatur» plec).

5.2 Un text a la contraportada.
5.3 Un gravat a la plana d'enfront.

6. índex.
7. Felici tació d« U9 l'any d* IP



G.3.2

E4ieié d'un total et 110 exraplkr* distribuït« ««-
guvix:

Esta de no ejemplares, impresos en
papel de lulo Guarro de fabricación especial, todos

j ¡KM* si» autores, grabador y escri-
tor. La ¡arte tipográfica está realizada por S. A.D. A.G.
(Sociedad Alianza de Artes Gráficas) y los
estampados por J. Pía. Las son inutilizadas
después de k tirada y ésa se distubuyc de k manera

siguiente ;

nun rado I, que el
del artica» toen IM ftm*m dt estado, una prueba de la

inutilizada j n autògrafo del texto.

io ejemplares, numerados dd II al XI, con una prueba de
| una prueba de h plancha

•f ejemplares, numerados éel 11 di io«,

i« ejemplares et colaborador, marcados de A a J, fuera d« la vente, r i )

•j ,3,3

Tots «Is CELá»

tinta, en el pr01*g:

Els 1» d* au-



tor«, a llapis, a 1'a. 1 .d. .exceptuant «i darrer um XA-
VIER que no va firmar per ser un tiratge pòstum.
El« textos •«tan signat« pels escriptors, a.Tb tinta.

G.3.4

L* part tipogràfic« fou realitzada per 1« S,à.D.A.G.

la lletra A.M.r. de cos 20 (pròleg) t els textos la
P.r. d« cos IS, llevat del« que glossen els Gravata io»

15» 17 i IS que ho fan «1 I* i el del 1
el 12, El» comentaris dels Gravats 19 i 20 «s-

fets la lletra G .r* de 12 i 14 respect i

(2).

G.3.5

planxes de coure tret de les vinyetes d.'âîiTONI

GELABEif que gravades sobre fusta. De metili« n*hi

ha un total de vint-i-do«: un encapçala el pròleg,

gravat al burí i a 1 "aiguatinta. vint per sen-

gles textos i treballats en diferents tècniques i la Na-

dala del 195? gravada tècnica »int« (punta seca» ai-

guatinta a la i ruleta).
De xilografies n'hi ha tres» tipògraf

d'l a 4 i tirades slena 1 negre.

Les il·lustracions foren per PLA 1*
col·laboració de »1 taller del es

troba una d'aqueste» p laitues» la correspon al Gravat

IS 1 que té l'aspa de cancel·laclé a l'a.s.e.



G. 3. 6

es «1 de la aeri« LOS

<to 1«« vifty»t«* del prôi*g» tôt*» les estampes
d* vertical,

Do t EC dels textos que glossen «i» vlnf gravats en-

capçalats p*r un títol.

Calerle

Exceptuant PE: PO LAÍN EHTPALGO» H«

»P:?. 'CAN 5EPFA, XAVIER VALLS»

"LA i MIGUEL DÍL1BE3, la rest* d'artistes 1 escriptors

í r;? i aver» í ?I^i*r, amb LOS la

::Iìatoracic a la ROSA VERA.

E.l

4e 6 q«* «1 setè d'un«

tirad* í« 10 d« ,1 « J » d« 1* ver'l*.



t.2

La distribució de l'exemplar é« com la 4*1 punt G*3.1.
sense la Nadala 1 «n lloc del plec definitiu del Gravat
10 hi trobe« doe» prové» d'estat, Adené» també hi na
un plec addicional tirat a tintes (negre 1 vermell)

as v* lliurar el éarrer dal priaer vrtu«
(Gravat 24 «le «n el «»explica què
a'ha preti» la eelieecié tot agraint «1« artiates,
escriptora t subscriptor» llur col·laboració i
la preparació aat'on volu.. El text eatà «
tint« per l'editor t el director i» ml capdavall, e» de-
talla 1» llista «Se hi fins ales-
hores, *n un total d* vuitanta-tres (3).

E.3

Pertany ai de Î« Biblioteca d« Catalunya.

E.4

Fou adquirit l'abril 4*1 p«r la qu.-w.titat d* ".?.X)C

pts.

E.S

E.5.C: 260

E.5.F: 340 « 250

E.è

5 plecs (llista subscriptor», portadella, portada» jus-
tificació i prèlegï * f plec» signatura (gravat» i
co»entaris) * 3 full» |porta«la Gravat lo» prové» d'aatat
i comentari) * 10 plec» signatura Cgravat» í
taria) * 2 plec» (índex).

m



t.f

25 il·lustracions «n totsl: 4 al pròleg (1 vinyeta ml bu-
rí i s 1'aiguatinta de JAUME PLA que l'encapçala i 3 xi-

lografies «t color »l*n« 1
d'l s 4 tipogràfics*ent «n negre), les altre» 21 corr««-

«1» gravat» É« diferents srtistes il·lustrsts per
texto» de escriptors. M'hi haurien d'haver 20
però del Gravat 10» en lloc d* 1« definitiva ht
trob«» proves d'estat.

E.8

Paper <3e ftl «Se f»bric»clo especial,
i le? filigranes I.V. l G. «Iterats,

E.f

cobertes d* l'exemplar són le cartró
paper de de tens »ranatosos 1 grocs, amb el ilo«

on, en negre, hi llu: LOS SFASAIC-

i en llapis: G/II ' 396 / Art» Indicar,': el r/j-ero
de l'exemplar» cl velis í la signatura del llibre.

Els fulls van en de i en

Tot el conjunt en un estoig de cartró fol-

rat t«la groga» obert per un i
té d« 37S m 2S8.

A la contraportvda gener«! hi ha el é« registre
del llibre catalogat per la i.e.: R. 514.§51.

A Í* racobert* posterior hi ha UB p«p*r enganxat



«I éi registre i la signatura ja esmentats.

El segell é» Im B.C. m® ve estampat «niloe.

Totea 1** estampes conformen el« vint plecs estan
"Col Q*% a llapis, a l'a.i.e. llevat ám im,

IO prove« 4*«»tat.

el Gravat li de PLA» el llapis i la
grafia de la nu««r»eio d» I*estampa «diferents ils
de Im l« qy*l cos» voi dir es numerar
a i per altra diferent del gravadir.

DE LES

DE*

I; PLA.

lì I: hi ha sèri« de línies i rectes e&

creuen «otre «île».

IV: aiguatinta i byri de ruleta 1 bruny'dor.

V: irregular (p»: 85/131 n 17S)

IX: l'aiguatlntM «qu»r«ii»»

«i é» inten» p*r un igual 1 contrast*
1» aquest« planxa defuig total-

d« l'estil i à« f «r d« PLA.
EI pròleg per voli» «1 va ««crlur«



CáMILO JOSÉ CELA tltul«nt-lo Gencaloiia del viejo
que «urie con una palabras pegadasalcorazón.

GENEALOGÍA
DEL VIEJO QUE MURIÓ
CON UNAS PALABRAS
PEGADAS AL CORAZÓN

En de la é vio a los gra-
bar en d



En «11 CELA ens explica com ts varen iniciar Its
pinture» prlaitlv*»» gravant «Is »ign«» a les pa-
rets o sobre «1« objectes. Mis endavant s'Inventà
Im lletra i amb ella l'escriptura, i aixi ena fa
adonar 4« la importància i *] lligam entre la gra-
fia «tel dibuix 1 la d« la paraula. Gravat i text
»on la «te LIS 02 La 1 amb
el pròleg, CAMILO CELA aques-
ta j» v« 4« lluny:

Ï-?f 1*"* —g ",-33 ^r-wTî.*: -n« > ?>* >:•'*-
un yitjz 7*1 **CF*Ï «* i?,Víatf ie;î, r-"5j-

iïr'jTf ?<i£*ltíi, i'9 kerrt**' fS ïi? : "A^I
* v« fstilcyrdfi*? it rrc -par; wrírir ^uí \-trs • f

sus fT-rgas- j un *"uri* jV T»€r- - r-sr-t

te * *·?*j

PLA va il·lustrar l?s paraules de

CELA la vinyeta:

r*i . w rar* :-' ' v :

i i/:** t'l p*rc ïtVrïï. ' acgona p% 'na íf¡ rrí>^-

i «»b les tres xilografies,

1'evolució l'escriptor explica «n «1 pròleg,
prls«r les bèsties dibuixaven* les pa-

rets ( x i l . l ) , els -j« -
tes l propers « les lletres» ( x i l . 2 ) i per ul-
ti« 1« del burí la paraula ( x i l . 3 ) .

796



XILOGRAFIA 1 (vegi»s vinyeta del pròleg)

I: AWTQffî GELABERT,

ìli; m banda i banda del numéro Ml" in ha

1<»ls quals podem reconèixer un brau t -un Isard,
altres dos són menys identificat les.

IV: tetes són xilografies tirades »n sien» i el
en .

V: 21 i 170 (les i tota l'am-
plada text).

*N:

»rs:n*í • iridai 3 . al*r«*s ~

el "2** centra.

la ire*: a h

s ie li*»*. r
v a l l . Centrar*.

y 4".

*".a I a l' esquerra ti-

»pr€«t* 1« A 1 la J ml

la hl ha "*3

*

&2£*«Sffi



i

I: auto d*
?IVANGO.

II: De _ _ casino.
Ili: Plou. una person« v« d'un ase i un

m« paraigües I« cobreix costat .

IV:

V: 250 E

V I I : vC€ f«.



IX: Im punta seca êm mm «iea repetitiva áe grafisme.
Llevat d* 1« pluja, »en traços cwrts» y« «1 costat
4e I »altre «near« no g«*ra«n »iMtrla total.
Ei dibuix é» un xic infantil i d« consistència.
La paraiil» »»Col1* 1» va escriure cl gravador» p«rè
no 1« ll*tra "S1* altra grafia.
El t«xt d« V1VANCO és i« lliure on» d*

irregular, d« «t tant, vocals de
versos consecutius. 11 port« per títol
i v» encapçalat uns versos 1« MACHADO. Prenent
la referència de l'ase» la íona que el menta i
l'home, l'escriptor els rcT.para a?!b la fugida m
Egipte de i María asb el fien.

2

1: JIJÉ M» DE amb comentari de M» SOUVIRÓN.

II: Llanto.

I l l : en -or. priaer p l a » el rostre d'una person» plorant

les la car«.

IV: vernís tou, tocs de ruleta i sofre ( 4 ) .

V: ¿SO x 160.

IX: el vernís tou fet diferents eines i mate-
rials li confereixen varietat d* textures.
d'elles «stà d* cinc

un traç regular i un i f orne. El fons
ser un tipus de d« regular on s'hi apre-
cien d'icid, i ml coll 1 en
altra de la car« hi h* de ruleta. 11
coaentarl el gloss« éa un per
quartets on riuen 1«» vocals dels vtr»o» 1-312-4j5-
§ (ei 7 i el S lliure«), un sextet lliure i
versos finals lliures. Es refereix al



tot

i« a

„^ -1 *. '«.„ 1̂  *
-1 * ' ""íf"**1 A "*

»-»,- •,".., V- s* ,l·í%-'! "«î1-: ;-/ - • • ' , - • • - ,-':.

tot



VII;

3

I:
II: circo.

de



la*
La rí*a J« le masi r?.
fi m^fç& ai&zfde

at »it4e :p** tt !*rrs» es*'¿ç* f if .

Ill: «n prl««r hi ha un an de p*tit

a coll i »i fon», di fu», se*n perf i la un altre.
IV: sec».
¥: 250 x

I irava* - ~ s * r 3 -¿r. a
=t* 1 1 * 5 , t »r* s, s ^ e r e s s i * Ia p jr*
:*::**. * n ; " 5 r ^ r ^ s , I " , ari . - , •"

i-1: < " 4 l l » s •,-? i s* 1 i«s

" ? *"? c*r i *r * re Is

A ; . "à*, a piar x a sft

gravat

4

I: MENTHU 'iAL art c-T.*nta«-l l* FEFííAfOO QVlf t

I I : F:«Irai aves.
I l l ; «n p~ t l« v.t artr*s al p r ime r *.*ra« i muntanyes »1

fons.



If: punt.' 9«c*.
f; 222 x



IX; «1 gravat «na mostra un poble «le
•pilon*«!»» on le* foi««» cubique« um l *arqyit«ctyr»
contrasten amb le* i

dels núvol» 1 del* arbre» Hi h« diferent»
tons tie grisos aconseguits 1«
de l'ein» «n el metall no pel de
les Unies,que poque» fe-
tes. L« majoria de les iss
fetes sen«« 1*eln* deixi el contacte la
piansi«. L« "Col" escrita per la

propi» CAL, 1» **G" va s«r pos-
teriorment tal ho la diferència d*
qualitat del llapis. El text Il·lustra el gra-
vat és un 11iur« titulat El pueblo i que aca-

ba les paradier:

j ritfl·l- ie f>r:» í i»
, */rr<pr*" ,?ui.*•>*:'r»
!a rw>sj > <?' ^ÏA*

5

I: amb
(5)

II: y Eva.
III: un i títol i el text

i Eva. del gra-
vat, serpent I 1» le
ho palesen.

IV; aiguafort, vernís i (6).
¥: 240 * iff.



VII:

IX: ** i *

\"t
f,

-if ¡a planxa é r un vernís t TO a^n se-
paper arrugat, le seda pctser, Tn les

~i «'»s í:« ires contrasten fortament pel seu *.o blanc
s it; r» »: gris intens d'aqu€St vernís tou» Una línia

P'rf:la i r*?«segueix aquestes figures ê cap a peus.



Abans dt fer aquest gravat per a LA ROSA VERA, CAR-
MEN ARÖZAWENA j* havia gravat «oït hi havia prtp
part en important» esdeveniments internacionals so-
bre aquest medi. L'estampa que ara analitzen la va
fer pel i un cop acabada la va lliurar

a PLA. El comentari d'ÀNGELA e»tà
conatituït per un sonet on rimen 1-4)2-3 els quar-
tets 1 1-213-6|4-5 els tercets. En
s'expllem no fou ni 1* ni la serp qui

1 Eva» «1 fet d« la força i la
necessitat d« s«r segons 1*Inapelable desti
de la humanitat. Els clements er.
el gravat :

i^cr ie '"'ia /î«/, !!ap»aa3
' re ?

Ssb'a "ft destino. Me
a
y al ^ al d« ta
«I de wt s«

«t Su y
fundieren** en *l r€o
glorioso y a** la

M« ffitgo f
í» «Ïfí

la

GRAVAT 6

I: MARTÍN aatb coaentari de
II: Olimpia.
Ill: velen una noia roha Interior que» de cintura

«o«



*n *v*IÎ «sta d« p«ffil i «1 d« front
IV: alfuafort, i 4« (7).
Y: ISO i

VII:

tú a la Je ta. <^ano en 11 p^ehc?
Et la mina if l 2jö d« ía

«09



IX: l 'aiguafort is molt l l iure de l í n i a , lini« que pre-
domina enfront 4* 1« taca. La cara té Algun« trama
1 «1 pit» però la resta està pel per-
fil contorn«j«t p«r entalles» algyne» aïllades*
d'altres repetides* podent-se «pr«ci»r ere««-

ben diferenciades d« «ortent en tot ei conjunt.
L* «»Col" «»ti «»crit* per SÄE!»

no p»» 1» "C". Enguany, el text il·lustra
aquesta é» un lliure d« tres estrofes.
La primera d'onzt versos» la de qua-
tre 1 la darrer» de dos. En escrit» JOSÉ CO-
RONEL poetitza 1« vida de 1« s*acala« de
llevar. El es titula E l t i g r e en la
i porta paratale» de WILLIAM diuen
així :

Tiff€ff Tigef! burning bright
In the of the tight

7

I: amb co»ent«rl «le

11 : .

Ill: hi ha quatre -que pel títol

pans- col·locades d'un cavallet de pintor pe-

rò no gaire s'aguanten.

IV: ru1eta 1 de (8).

V: 250 x 184. ff

Vii:

IX: l« ruleta tres ton» ben diferenciats: el ne-

•ff



gré del i dels pan», i*** gris de 1* on es
recolzen i tl tf* l'«structura,
del cavallet. 1* ruleta no deli-

«n «1» aarges, els biatlls ta
i agrisats. No ***ntén g*Ir* on i

s'aguanten els i es clar siguin
si no ho diu *1 títol. El text

de illustra es titula
Ac e re a del » En «11 fa un petit

és el p» p«r l'economista i el o fi-

•fi



1 òso f i «1 pintor. I1*!« do* primers, «l p* es l imi-

ta m »«r im aliment, un mitjà per a v iure, però,p«r

contra, pel filòsof «I p« i« una reali at i pel pin-

tor et m més (...) forata visible, Um dt

rwl«*. ¡fre fcMona, qui ««netti«, furf

«it forms «««neriat ««té« POH«« A tfatifetl "Wo d§

ti tonfa»»1*, «I pint«»»
a* «»ÄS- a lo« § lo«

a la (wtnttf, Jt lo fut «t «7

<f«

8

I: ,'CAQ*;ÌN «art» de Mi

VALVEFDE.

II: F',--*.

I l i : U n t r e «l'un espai lliure de s "enlaire co-

1'-anna un capitell , envoltada p«r bastida.

És la columna d* fr*j»no. Per darrera lea es

veu tona cúpula i en prl««r tertM hl h* persona

l'esquena un vestit fini i

la cobreix.

IV: seca.

V: 248 x 182.

IX: de lluny, 1« yn aiguafort per

la quantitat uè detalls t la «inyciositat hi

apreciar. El gravador ha treballat un

d« grafismes creant diferents textures

i 1« qualitat dtel« elemnta: p jara»



marbre, fust«,,. Els d'una

fa de les columnes,fi-

nestres, etc.» la lini» é« i

vibrant. 1 "omplir" estructures uti-

li ti« curtes i petites, I« inten-

sitat de to 1 amb i ratiI*«

creuades. En «1

tari» qy« Color gg 1*

fa un d« 1

•fj

L



tot preguntant-se com serien «quelle« e*«*« que en-
volten 1« column* de maror« i que nosaltres noces
veiem «n blanc 1 negre:

Noy, I*4o9t atl mírof ttta ¡»Zama, tn *tdio
J* un i*tn0¿R, «t pr*gmto; ¿D« t?*ra* 0414*1 grìi
•iti <*£mol »K t tuta «í* bien, en toma,
J* liât aMÍ *ai*ei|/a, J« d«ntpüp »ïn
J* ".ingw* eoi Í9 ahsra, ynoFÌsas dfêJ« siglo»,
?rn folgor 1« rvdatjs dt

s*«rtCArr«§a d« el »
JOSÉ M» i» tai di u en i*

carta i p«r i« r*ftrèneia fa «Iti gravat»

d'escriure el text vist
d'aquest« punta

9

amb d*
»
barca d* pese« 1* en calia*

xarxes Per 1*angle inferior de i*es-
se'n veu un d'una altra un 'lum p*n~

Jat per ll·luminar-ae.
IV: punta seca.
V: 241 x 182. |

VII

t I ¿

IX: «l gr«v»t nostra un central, triangular* for-
per 1« mmrjt«. La retleulada i« confi-



* un* fOtte« que tot«

I« La i»

«i» bianca. H*
lea qualitata i« «ateríal, «i de 1« fuata. I*

«I» clatalla» «1 vidre, I« llauna... I»

manera 4* treballar l**in« el aetall.
EÎ text que illustra aquesta seca és un sonet

.-»n rimen 1-4(2-3 eis quartets i 1-1 í 2-2 \ 3-3 els
t*re<**:s. Es titula La barca en silencio 1 4s on

qae cmnt» la munió d* la barca, <»1 irar i el

omença amb aquestes

•.•"•-c un v>*, ï·'·tJÍ·u
,"«?íi* er. t'ï'.' *a
j'iraia f * ixul, r

.»ig1»! "

ei»
• -a1 -:.-T-
• • • j ï - . f -
, r-r.H/
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to
t prove» d'*«tat

P.I. 1

I: BRU «rib comentari d«
11 : *uJ«rt» ...d«...Solivi«.

Ill: tre» bolivià««», d* perfil i d'es-

quena» vestides el» tiple» del país,

IV: i aiguatinta m Im (i).

V: 24i m 197.
VI: pp anb fil.G.

VII : _

^v»— - V 10)

VïII:"ler estat 13/15", 11.» ».i.e.

IX: aquesta prova no és 1« definitiva que correspondria

a exemplar d« Co 1 laborado r C. És prova

d'estat d'un full de l'edició però

formar plec. Enc«r« hi Im les remarques a la

inferior i a l'esquerra. Lm és fo-

tocòpia "it l'original pap«r de l'edició.

Ei és «oït delicat. Hi ha treball d'eina

la simplicitat el f» bell per la síntesi

en les fora*». L'aigua-

ttnta té tonalitat» i s*rv«l« per * remarcar

trets de 1* 1 del cabell. El burí» on

el traç varia ú'intensitat d* lliure i segu-

ra, perfils de les entalle«

lïmrgue* i seguides. Le» r««*rq«e» «catre«

»ole» gravat» IBI burí esaoas«t.

fff



f.g. 2

IV: buri i aiguatInta a 1» goma.

VII:

VIII:"Col S 2on »»tat11»!!.» a.i.«.
li: r.e i r.i. fi treball del i» intens

8€gw«i« 1«» lini«« Inici»!« traçades ea la prova

anterior. L'aifuatlnta «ostra I«» «*t*iJt«s
d'àctd. Aquesta prova Ja és la definitiva

tallar les aug-

mentat en relació »1 pri««r «»tat.

EI <r*x*:. T"* CCÎB la portada està fotocopiat, és an p
if» ;.ia*r« estrcfss lliures titulat Tres_niñas ig So I i v l a.
7r»s "r.iñas" rau l*s lei gravat i que fins ! "•:•*: *.*rer,
"•- pr-:p;: :-;ana Fächer ̂ tangm, Mârîm Sandcva1 Cha: -ya l
F:s 1 ta F Irr Puna Pura.

F»r 'al qji» PABLO NE P L'D A signés «is «xempiars l'a^afst

pi » : » ;A'JME PLA va enviar-los tots a lile» pere I"»s-
-r:ptor -.-? ni era i €Îs plecs van anar per life-

r*res paisrs» I'VPSS, Arglaterra..., a arritar 1«
n : .4 al seu -i* ? * í on van s«r signats.

Il

?: as« d*

MARAfiÓN.

II: Su
III. IBI noi pantalon» i i« cu-

per i« c«rr«r «1 de

l'estaapa. A del carrer hi ha caaes.

•ff



:'M^^^™of

IV: aiguafort.
V: p i : 250 x 200 { I I I » p«: 25S *

V I I :

IX: i ' m i g j a f i r t *.é los tons ben -ií ferenclata çss«r»t la
l ínia la protagonista. Un« l ín ia seguida qu*
les forras sense trencar-se. II terra, fst per pe-
tites iîaaborde*, i lbu ium ones fora*s arque jadea
aconseguides per 1» »ucceciô dels petita rectanglea



m tall de mosaic. fi text de é«
IM 3'una sola estrofa en la darrera vo-
cal delà versos partii«. En ell parla del
Interior de persona, d*un no
à« d«ix«r arrencar i« c«p ««ter«, un interior
que fugir del í l'esclavatge:

apr*n<acs 2 %ut> i* li ?^i"<?*! -*» la
: 3 3*n¿ar r er »I "t^fc J«

Í* â w S * €t?i»?

*t **! ¿"Hï-j f« n

12

1: art : tentar! «3e FICAPCG FEPNÁ.'.TEZ I.E LA

RECUERA.

* *• Cal 1 g de 1 a C al abaz«.
Ili: es veu on carrer, cl carrer d« la on hi

ha per de Im c,ual es

d'un costat a l'altre. Hi ha p*l»eres, un ca-
sti o, un i que passegen,

IV: punta seca.
V: 250 x 189,

VII:

IX: m la hi eia v«rtic*ls

per de Its i els horit-
zontals p*r 1*9 persian«» i 1»» finestres. L« pres-
sió de l'ein* forte» rebaves « l« part
dreta d« l'estampa »dqwlrint aquell caràcter veïlu-
tat <S« 1*» 1«



transparència i Im simplicitat dui«

la densitat paisatge

Er. öl •: z~.tr.* iri »s lesen j ei -srrer le la Tarat-is-

;-a > Barcelona w»b fis s«'js elificis, el pint» els

s o r t i i i la Ä*r.t cue. hi ha *r, ci gravat, FEPNÁNItZ

l'E LA PEj'JERA v« prendre, ai peu -le la lletra tot
allò que hi havia a 1'«stampa per 1Îlustrar-ls aab

•1 sea »seri t, H*a5-s"** sanerà C'jn,«nca ci reist:

iti



Etta ** la salit et la Com-
basta. ft una vit ¿a fallt del torri«? anttfMO i«? ta ettt-
áa¿f. (fkw, *it**se£<5*4, «i tráfago wríantiï d« la eolie
Ancha y «I ettrépito desgarrado § ptntdpMso de la dt
St •udillert. (...i. Un pituite spiata la. callé. Allí k¿t$
un jardín colgante. MU ima paitara, Äaj otra. f . . . ^ . 5«
la ageneia et ttvnfp&ftêt OPiwa wt fornien, fit um niña.
Ist« konkre aprituriaa llega dt la MÍ*
^utfjcna va hâfia f i ¿slgcri-: j *a •?i>^i*
J# la îaJi* de Steitdiller*. Indtfis? s f t
rì».tre. 7 el M» «*«*a» c'/iîeanï* ^ liserfc, *?•• un

A DE LA li fou presentat

PLA à través d*Í pintor i» un

., s (no record» quin). 11 va proposar

illustrar gravat. d'escriure ei

comentari havia vist l'estampa 1 coneixia el

seu títol «ncmrâ no contactes direc-

tes el gravador. llegint el text ja

la descripció é» flati a 1«» imatges

t»ue 11 call» tenir *i prova

del gravat on lnspir»r-s« ¡,el escrit.

13

I: «ab d* DE

.

ï l : Nostàlgia.
I l l : en un priser pla tenim I» cara d'anà un

ml 1 flor a la K¿.

IV: «aguatinta m la í 12).

V: 270 x

12?



VII ï

11: «near« d* lluny tonalitat,

1*aiguatinta preào-

1« fosc»,

l'estri el r«alitzata: un pinzell.

«i xic a i«

titnt de Í« en «1

ftO



4'ésMr Int um «n l'àcid t un »«gui t
d* e«fi€fmtg«*. li t«3tt l'il·lustra éa t«
titulat flor degaaión on ri««n 1-3i2-4 els qn*r-
tet» i 1-3-5(2-4-0 «I» t«re*ts. L'tserlptor ha
la flor li ñola p«r «»criar« «1
i la 1«« ànsi«« é« vida.

14

I: AFTVP; FEYFCT a-rîb comentari de
II : \>r-l·1cr le san-li as.

Ui,



Ill: hi ha un tendero! a«nb síndries ser.ceres, altres de
partides per 1* meitat, d'altres a quarts, a grill»
1 un venedor n*«età tallant una. Un para-sol
obert ccbreix la botigueta.

IV: aiguafort.
V: 2.70 x 206.

VII:

IX: el gravat és un aiguafort d* d'àcid
on 3'hi palesa clarament diferents d«
tractar la línia. Uria» fina l vibrarti alhora» per
a fer els perfils» l l'altra entalles paralle-
les es creuen perpendicularment fumant sè-
rie de retícules gairebé iguals»
si no fe? per 1« diferència d* "vibració** entre
elles, aquestes configuren i el
volum dels gravat. Un gravat q t. e mos-
tra un picat « causa del gruix de vernís

facilitava el del en algunes tones.
v« conèixer PLA en un "Sá-

literario»** se celebraven a d« la
«liga JUANA essent-il aquell

mateix dia d« participar «n i'aventura de LA
VERA. Tot 1 no erm un gravador, havim
I"ofici a l*Acadè«i« Superior de Arts d€ So-

i* ciutat nadiua. totes
tient que« del pere el lindleun, la se-
ca i la papirografia 113) le» ha
d'ençà la co i laborad é » LOS

Ell mateix v« triar el del gravat tot
traduint un oli d* le» caràcter!«tI

agradava a j'.'ANÀ MC P DO. O« l'estampa «n posseeix
el comntarl: un i» l*«me«plar



d« € i l'al t r* no «sta numerat, à més

ti prev«» €*«»tat <pris«r t I un

definitiu ««»rat» 14/15. la pregunta a« qui

v« «»collir l*««ci*iptör p«r a il·lustrar «I gra-

vat contest*** I letrea:

ft- ¿Quién «Kille »l eeoritar qu« lUMtrd M
•o a« «i J*l«e i-LA €> Juan* ttordo*»priaerauate propualero * D**aao Alonao liu «
a t rar al (¿rafeado, ¿«i-i wie dijo qu« nada l« Uiaplrao* un v «10 «do r E*
qu« »olo le Inapiraria un grabado fue rep r** «a tara «MI cale* guap*,e«jor ai
d«anuda.£itonc«« a« ofr«citf Fetì«rico huela«.poeta qu« yo conocí* y fue
cíate *i oora.

f l *?»*: i-i» glass« acjutst gravat *1 va »»s?r : >r*

l --s F E D E ? I C } MUELAS i es un s^ret en e ls 5 « 3 f * » t s

r;~**r, i -4;?-3. les T.atcixes s l l l a f c » s el? ios,

; *ls "•»r-^'·s Î -i : ? -2 t 3-3. 11 pc·'·a p a r l a *> la

f e i"«a í*"^n v^re'tcr de s ínlries t ? r r rmtr t ir* ; .<"

i - • '11 , 4 l ' a ^ r ?r, també I I agradaría f*r el T a*» .x :

13 r*"!*ttia fff€t~1 ¡f 1-3 **»ílZa
* «* * ^ * » •« * *í*»»" ****t

?- .»>•>? r ú, *̂  «n f «wt

l 5

ALr:r»cO F P A I L E ar.b cawentari

Mujgr err . | i jara .

Ill: asseguda en una cadira aab i« ocell entre

els L ' j c e l l semfcla ^n rolo«.

IV: aeca.



261 x 182,

v:: 7\ÎU* lilaila inouïe.

Il: »! és s**a l '-na f ìgu r* ve i .¿-i-. :sa

i escultòrica la sa l i r à :n seu. P re IOT: i n» r, l»s

configuren *Is vo lums í Íes str-feres. Tra-

de Unies s* sobreposen en -lues I t r<s li-

donar els diverses valors 1«

l**f€ctc î p t l c . Arrmn -le la f i -



dtl gr&VÄt» ANA MARÍA MâfUTE <to

le» aus *'SJi§r€tt qu«n fa fred * le»

càlici«« on «s trobaran m i l l o r . «Imi

mal no torn«n les mateixes la vida

s'escapa í rr«m«lablernent,

GRAVAT L €

::x::-: «ab i-

• * '. , C: ;~c- ?
^-^

* ' * IM. »' "* *

•ff



lli: «n primer terme hi ha tat ajagut l l igant una
fartera é» blat. Dreta al darrera ht ha 4o-
na t» al fonc« quatre persones eonr*«« I» terra.

IV: aiguafort» verní« i d« C14).
¥: 24? » l§3.

VII:

IX: a* »preda pel 1 de

intens» per 2 'a iguafor t . Un aiguafort -i« íac'ura
fort» l Intensa ^u* áestaca set r« «i fcr.s as ' ì^a t
del vernís tou. Els grafisses, sibretct lei p a i s a t -
ge, 3$r. variats i r ics» trencant la T.cr.ot:r. ;a ;u«
li ignava la Jiif ermi tat tcr.ai. "IfCTPI PAFAJ. 'ECS-
SVI'J a f ina ;ue a her*s í 'ar* I: igra-la ->« ei p ce-
ra que r.c pas el gravat t - t i i-e 1-spr«s 1* *a-.ts
ar.>s «r. r ara no ha t irgat l ' r r a s l í ; ie ;rr,*;»*r p*r-
SDraliter.t MAÍíVEL D Í E Z CPE5PC. -eA gravat er. *> i:?
exemplars • sense el rcrentari • » an les re·'·ar-
Í^es a l ' esquer ra» nur.erat 14.15, i ir, a l t r e 1* la
planxa :nut ! líttaia ^aspa a . s . e . ^ , tarsté r. .r-raía
14 ' IS . Ce la manera c^n es van conèixer art .'A'·.'ME
FLA i le la seva experiència ro« a gr*-/m-icr, r*pr?-
Ij ir >s respostes ie l 'enqjes ta ^ue l i var. »-.v. sr
m f l 4* ^er -nés f i- lels a îa seva pròpia -ar.era
íS'fEpressar-s«? v*gl 's la pàgina segUer.t},
El text , que porta per t í til Espiga y rayo 1e.l_..r._a,
es poe^a l l iu r* ^ue paría ie les vi-le' Granes
i les compara el froces o cicle vital i* una
planta «rrelaáa a la terra, tot d'una aan^ra poèti-

ca 1 i« mie

Ìli



l- iCeaeei« « êmtm ft« M
eiÄl^

¿••fe

la ROM fur»? ¿Ms» f

«*/*~ M* ««««i ~*«i» »MI; M «.•«

f- ¿§» 1« T,*» la» «Éiei*»t«»f

A.«

%

3* ¿Mato!« grabado •nt·rion̂ snt«'' tQuién i«

Je i , áí -ftt J^e ;̂
•u /î |

f *«
•- 4

4iui «caic«i eo«>c«T
ce«

A A,

pw« «toéf ¿S« làmtif le«

S* ** U

A jr^fM/MÁ,.
f'OttmJt; M 4

A».-

S- ¿H* «HMute A participar « U

§- ¿Quién ««cigié »1 «»rt^ «M iii·itr« M

*/

del «



lî

I: VALLS iato conenttri de LUZ

II: El búcaro.

Ili: al tell sig -de l 'estampa 1 centrat hl ha un r*-
•neller que empi* gairebé l*e»p»i «I* 1»

IV:

¥:

w



11: 4* lluny, «1 gravat ««Mila una aiguatinta ¿m

està fet a l*««ttl puntinista» cr«ant dlf«r«nts
grisos per la variació 1« temps 4e permanència en
«I Mordent. Però no tot són punts »ine que juga soft
diferents grafisues que en un primer cop d'ull no
es veuen, cal acostar-»'hi i airar-ho a«b detall.
És un gravat »oït subtil i de gran delicades*. Be-
corda «oït 1« seva pintara i la técnica empraia és
semblant a 1« del gravat de la collecció DOTZF NA-
TURES MORTES. En fer aquest aiguafort, XAVIER
VALLS no va tenir contactes lirect»? an t I'escrip-
tora MAFÎA LUZ MORALES, però aquesta .'3 cr-r^rnlre in
text seit tenie per ai gravat. Està campest pe*-
tres paràgrafs en jna nena explira a la seva -are
els seus S-ITIHÍS» uns somnis *n els q-als «s --rwer-
tia er, guerrer í natav in gegar.t : el seu :ap l'o-

ferí a a la Ttar«. Q té era -¿n arqu*recte : li feia
una :asa asb ^i jar^ï, perd tot allí er*r :~sçs

•l'íicres, Més ercíavant li regalà aquest "tacar?".
.*&%;,-r j:'*rïs^r y«* I ï ?sí*j3 .»rríctiï i* UR /^j*tr*. r.** %f«' f#
> S2«íjrs; »*jrr A* ^nj „nia, '¿/a tit^çrt fn wr ••:',—».,- ?•*:';,

" *rí# if*er, it" {r í< SÄ" p»ira jIU... £•*. *i-ï'"r, csr«
;nr ••rees j** "a!*, "B-fr*. p<»r ^t wK^»!:t* #'**"i','t 4»j«r

* r t t » * 2 Ü *fc2i í¿r««i2 ^ 2ì*«*i3 i« la r^avi i"*d« "»ì*/ 2! j:-
»3: re* »u« f I ere* 3« urtare»» f»t •»{ ¿;r-i'*t ?.**3-ir: F!

' * " "* * v

18

I: ano d*
A3UILE1A.

II: Fuetilo.

Ili: * la dreta» yn pobl* tat apinyat; al fons, s'este-



«i»

IV: feifuafort.

V: 2«5 « 176.

/Il:

•> íuno 3 puls r



ti: 1'aiguafort té dues parts característiques o relle-
vant«. Una» la formada pel poble, on l'estructura
cúbica de 1«« cases que s'aeobillen «1 voltant de
1'església »ostra «na »èri* de línies rectes que
«• creuen tn dues o tre» direccions creant una tra-
na tupida i a la vegada irregular. Per contra, el«
caaps, dt for««« arrodonides l suays» contrasten
anb el traç punyent de les cases. El et l ¿n ur»
«as»a grisa que pesa là i que es-
tà fet entalles d« traç llarg vi-
sió unifor«« d* taca. El .ext 1'illustra es
diu Pueb 1 o de Eupafi« i al·ludeix al poble
del gravat a poble de 1«
la. És un lliure té ï a mateixa
llargada que el gravat i se-
parades per comes, no hi h« ni un fina ai fi-
nal, el «atei* bolígraf va firmar «1 poe-
ma, AGUILERA, à 1» ü, on hi diu
"el momento", hi h» afegit la "nu** p»r con-
vertir Im paraula «n tal ell l'ha-
via ««crit« *« «1 autògraf.Us)

s'installi a Batre*»!-na, :--. a
crític d'art» l'any 1946 í arran d'aquesta prrfes-

entrà en contacte amb JAUME PLA. vuar peques
coneixien aleshores GUINCVART. ell ja es-

crivia entu»i»t«e sofcre el pintor. Pçr aquells
escriptor i artista e» veien sovint i d'aque-

lla amistat *n «ergi la seva collmboraeíé a LA RCSA
VEIA. Del gravat en posseeix una prcva d*art lita
1 una prova d'e»tat.

Hi



19 CIS)

I: JAUME PLA aob comentari de
II: Arboles de Veli iza.
Ill: unes pollancres en pri»«r ml dar-

rera un pöblet.

If;

¥: 241 E

¥11

«15



11: el burí nostra «on treball contu.-dent en els arbres

del prl»*r terme, d'entalle» profundes» llarg««»
1 continue« qy« configuren «1» 1 qu* acaben
subtilment. Les fulles sen fett« traços pe-
tits i superficials que « vegades «s creuen perpen-

dicularment per lloc « „¿s fosques.
La resta són talles paralleles i curte» provo-

sensació de boirina pel fons.
e» troben i PLA «n
col·laboració a LA VERA. En aquesta

l'escriptor val·lisoletà h» creat histò-

ria titulad« La Pobeda per a Il·lustrar gra-
vat d* PLA. En ella relata cl fet »Is

hi ha el de a les
I en aquell poble de la història» del

"soto1" en deien "La Pobeda" (pollancreda en català),
on dia, Sebastián, un d'estudis 1 d*

talent, es va posar furiós d'allò i va voler

aquell no existia. Molt a pesar
-però- «1 diccionari no 11 va la raé

f» a partir as dia, en mi
a m La la J*

20

I: amb de

II: Ilustración.

Ill: dona les a la cintura increpa un
d'exprésale espantadissa.

IV: aiguafort.
V: 1S8 « 126.
VII: íse.ise signar)

Í3f



1'estampa ne està signada Ja

era m o r t , per a ixò, a peu <.e hi diu: £n

te la ncr~a rigida d* presentar f irmadas»

4ste -Je Xjiner Cogués, obviamente» no estarlo,

"a parcelle prefer ible ofrecer ana original del

graßador catalán qy« mantener un principio. Lo val*, en

realidad» «s îa obra. Esta pertenec» «

•i* Eì sombrero de tr»s picos pubiicaAi «n "L« en 1934.

Fue Gustavo > j i l : , su editor, quien

L'aiguafcrt està fet entall*» l

al costat -Je l ' a l t r a , deixant 1» l lum,
característ ica ben t íp ica 4«

estan resseguides per una línia fin» 1» »

per obtenir negres» cr«ua el»

curts. 1»

I» direcció de entalles. El gravat» tal

ço« la Justificació del p*u» pertany » El_

de tre« pieos, »I gravat d«



LOS
DE LA

¿. r -

19 M 57
A



1* pàgina 20? del Cap. XXXI11 "Pues ¿Y tu?**. Ell és

don Eugenio I «11« Frasquita. SALT ASAR POICEL ha
titulat «I »«u text Novelita fejetaplarl de Pase-.ta-
len y 1 a j us t i na i en ell explica co» Pascual en,
lleig i torpe, aconsegueix, a bas« cíe paciència i
Insistencia, casar*-*« la Justina.

A la portai« d'â uest pite hi ha la variant, respi-
te a 1» r« sta» a el nore del ç r '**.~r h: *-*
les del i de la s*>v=i - :* :a ' :
-1941),

FELICITACIÓ DE {17}

I:
HI: dona, yn t un descalços. Ella porta

un mantell al 1 un ccell, L'home

la flaut« i «i la Al ce! hi ha

tr*s estels.
IV: seca» aiguatinta a la 1 ruleta.(18)

Y: lit n 125.

VII: r"**». J- CeV»-*—— , ll.i a.l.d.

IX: 1« està a la cob«rta d'un plec. Da-

uèi gravat ht ha «n
les: LOS / DE Là

Ai pey hi h* l*«ny i d* l'editorial:

it «n daurat) 57.

A I« contracoberta posterior hi diu;
/ ¥ / / AtO /

f està f 1 »at per PLA.



-:-; '; '

ARTISTAS CRABADORtS II

(1) I» Dirección Ganeral a» Bella« Arts* de Madrid M 1'lXttPUR
tee pere incomplet degut que eis do« ésiTtr« nuateros 4t
l'obra M «s v«n c l our« fins •! IMI. Mo h«« vi«t cap ana*»
piar dels nuaerat« aab xifre« roeian«* apt contenen um prova
d'estat i una prova at la planxa Inutilitzada, li« altre« qua
tie» pogut conaultar corr««pon«n « la sèri« a» M ex«*plar»
que són iguala al que «atudim d« la B.C. i no»e« cont«n«n
le« prove» definitiva«, ti M. A.*, posse* Ix l'sx*«pl«r f qu«
és d« col·laborador» paro taabé i« igual al è» 1« i.C. JAUNI
PLA ti I1exemplar d« col·laborador A cea a director.

(2) Tal ço« «• pot veure a la portada (Mitrai d« l'obr«, al peu
hi figura la data MCWLVII-UCMLXXXI. C is gravats que correspo-
nen m l'any IMI són els de« últims, el d« JAU« PLA i el de
XAVIEi NOGUÉS. Tot i que a la Justificació del tiratge M di-
gui qu« cl llitor* fou tipògrafiat par la S.A,S.A.C., h«« d'a-
cisrir que «questa dew darrer« núm*ros, així e<M la portada
gener«!, 1» Justificació i la taula» for«n compaginai« ató
íff«et. El 1« S.A.D.A.G., •slahuradwMnt, ja havia deiJtat
l'existir i JMM PLA no troW bon« tipògraf« p«r far-hs 9 «i.

(3) D« fet aquest es« it anava amb el darrer nú̂ ro del primer
voit*, pere donat que 1« I.C. no posseïa aquest exemplar, se
i i v« adjuntar el plec en adquirir el ««ge« volu*. A I« pà~
,pna següent mostrem la llista de subscriptors d'aquesta col-
leccio.

(4) A l « portada del plec ¿ no hi consta la tècnica de la ruleta
ep« és nen pale«« al eoli, «1 nas» a la barbet« i a l'ull.
9u«nt al sofre, é« un xic confò«. Pen««« que ei to gris del
f mm ho és, pere tasfeé podria tructssr-s« del MMix verni» tou.

(5) A i« portada d'aquest plec hi te un error d'impremta. En lloc
de dir-hi ARÖZAIT1A, hi

(6) A la portada d'aquest plec n* 5, ço« a tècniquts emprade» en
el gravat es fa constar la piatta sec« i l'aiguatint«. Analit-
zant detingudament l'estampa pode« afirmar que d'aiguatint«
no n'hi ha í en el «eu lloc hi trobe« vernís tou 1 ta»bé ai*
guafort. tota la textura del fons è» acon»«guida sub aqu»«t«
tècnica í verni« tou ) i fins i tot pode« trobar algun toc d»
ruleta a le« caute« i «I colè.

(?) Si b* a ia portada d'aqueet plec nome» ss parla de l'aiguafort
i del sofre com a tecnique« del gr«v«t, he« d'efegir-hi qua
hi h» també alguna tocs d« punta «ec«.

9tí¡



US ATTISTAS GRABADORAS
NOTtS

USTA DE SUSCRJPTORES

D. Víctor Dica CcbJlo«

XI

ti, MMM» Lázaro G*lduno
t], D Franche d'A
14. Sra. <k isas Ms
if. Conde« d* Campo AUnge
if, D, E. bern Dalmau
if. Good«, d« Yeí»
ti, D. Aurelio
if. O. Rogelw
t*. D, Juan Trochot
li. D, Germán de Erausquin
li. D. Lui» dt
I}, D, Martino

J4 D. Amigó
ff, D, LA Bianco Soler
tf. D, Cari« Blanco Sol«
ï? . Marquât ai
ti, D. Luta

j«. D. J«an Rof CarWUo
11. Dtotcdoa G«*enÌ de Aldi»

0. D,
fi. D. Jofc

il, a Ut Traveda
SI. D. Juao Jo»é Loon Uwr
M.X.X,
if. D, foi M *

1«,
,7. D. Luta Dia dei Comi
}l. D, Antonio Enrich
It, D. EnrioA
40. D. Pedro
41. D. Domingo
et, D.

«*. D, GtoUM Gili
ü, D, JMB Uriach
fi. D Jo«éL6paBni
Í]. D. 10é%» Uria.
€4. Srm, Maria dd Rowio

«f. Sociedad de

44. D, Jo* Rui« Cattiflo
41 » Sr». Ten» UM»
4* . D, Friaciico Ttf
4f O.

4Í,
49, X. X.
f*. Dirección General it

p, D.
p. X, X.
fi, D. Mig«J
S«. O.
f f. I«
f«, D,

it li

M, D. Santiago Castro
«f. JLJL
M l flmjirtjL r»iii.M.ln •»-. uorena l'd unno re

9^» SIX» wt MAI'l'IMlIEß

70. X. X.

71. D* FrancMCO DalMÉ.
71. Sm. Empietà Saald
f}, P- Francisco Jubanj
74, D. Joaé M.* Morera
7f, X. X.
7 .̂ D* Franciaco Bonet
77. Sra. Ekma Soriano
7!. D. Jo«é Jané»
f§, MVMO it Acto

I«. D. Pedro
•t. D.
•s. D. Jett
•î- O.

Ajuilo

LI í «t« d« subscriptor« à» Im coll«cei6 IM ARlSTAt
que «• va publicar amb «1 darrer pl*c tel prlMr volu».
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ARTISTAS OHABADOftXS II

(8) Mirant «quest gravat mm» l'ajut d'un« lupa o aillor d'w
eoaptafila. assagurarfea. tal co« M ette « 1* portada dsl
plec, qu« tot «U, wti fet «afe ruleta. No obatant, eoa qua
noaaltrss l'ha» obsarvst datingudaaant I «afe «Ai prof «endita t
mitjançant una laut d'auga«nt, han pogut conatatar co» totea
l«» farsas tau eatat reaseguides amb punta aeca per tal a*
dibuixar -««ears, que suaument- tot el croquis del gravat.

O) A la portada del plec m» hi diu que l'aiguatinta sigui a i«
goma, perd noués cal veure el gravat per «donar-nca que l'ai-
guat in t« s'ha aplicat Mb un pinzell t no pa« pel sistemi nor-
mal de reserves.

(10) Aquesta firma de NERUDA MÈI la dedicatóri» par a JAU« PIA no
i« l'originai, sinó qu« correspon a una fotocòpia extreta d«
¿'exemplar que té JAUME PLA. Tant la portada ço* «1 comenta-
ri que posseeix la S.C. són fotocòpies.

(11) Al taller d« JAUME COSCOLLA hi ha una planx* gravada a l'ai-
guafort igual qua la definitiva d'aquest plec pere a*b un«
tocs de brunyidor. Aquesta planxa «s devia desestimar perquè,
a la dreta, encara hi ha unes remarques. Degut al motiu eswen-
*at aquest coure no està cancel·lat.

(12) Vegi«« i.

(13) Dona», que la paraula "papirografia" no existeix co* a tal,
bum pensat que potser ARTURO PEYROT w referia a la PIROGRAFIA
és a dir a tot allò gravat mitjançant l'accie del foc. St no
és kixl, potser es va inventar la paraula per significar algun
';PUS de relació entre el gravat i «1 papirus. 0« tota manera,
creien que is Més aviat un error d'escriptura ja qu« el piro-
gravat té «4a relació amb la pregusta que s« li feia que no
pa« la suposada "papirografia".

(14) A la portada del plec 16 no hi consten Ics tècniques del ver-
ni« tou ni de la punt« seca» perd «1 fona d« ia planxa és ela-
r amer, t un vernís tou fet aai) una textura regular eoa d'una
tela. La punta seca, encara «p* «n poca quantitat, apareix
a la garbera que lliga l'howe.

(15) A la carta que ens va enviar RODRÍGUEZ AGUILERA contestant
«i qüestionari sobre la seva col·laboració a LA ROSA VIRA J«
ens constatava aquesta equivocació tot aclarlnt-la:



LOS Afff ISTAS GRAJADORIS II
NOTES

3- V« et«ollir «otti "4t«i4 «1 grtvAdor {Q •!• çrmvftdort) per It.lus-
trar- le f «I A« f M «I* t, qui «1 v* proporr?

(16) fai cow a i« nota t« gravat i «i
te «i t IMI eoi
eis «*iapfi«ir*n «i offset. Aixè s 'aprecia mirant-
to de prop. lletres t» MI «i «t les
alti*«* KI hi tal pressió tipogràfica (19).

fi?) A que s '.a estampa no la posseeix 1« l.C. perqué no ve adquirir
l'exemplar per subscripció «ine q«» «l v» comprar un» any«
éssprés J« 1« 8*v« «di e io i l«i nadáis» *r«n i« r«g»l QM*
l'editorial feia noués al« subscriptora. La comente«, però,
p«rqu* for«« part ate LA ROSA Vu* i crei«» q««, co» ha« f«t

¿es altre«, cai fer-né ««••fit.

al catàleg 9S S.i.V. ipg.184) hi diu que i« una ««nera negra.
i al plec originai hi consta aiguat in t*. Però no is pas '-»na
manera negra ja que els blanes s'han de i «a t d'un bon principi
i, m «es à« L ' aiguat. inta, 91« êm a 1* gcwa, hi h« punta seca
per ftr el dibuix inicial d* bas«.

Per IM portades, però, s'aprcfit«r«n «is »ilecs que quedaren
«n «xc«d«nt á»l tirata)* í «'hi «f«gl «i ao« Ail ÌTSWS-
dor, «i *« l«««cript»r» »I ti tei 4*1 gnmt i 1« tècmic» ««
offswt.
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D'aquest projecte iniciat «1 amb la in-

tenció ée atti* més «filla è« les nostre» «1
d« Là fila» s«*n va f«r «1 tiratge d« eine
gravats amb llur« textos «1« autors d«Is quals

i i §1
La DU PIH, Í

i i per

«11 mateix.

Lu Biblioteca d« Catalunya té el pròleg

i dos del» pl«ca a i »
YER, «1 d'art no té

d'aquest« »èri*.
1» col·lecció no es v« «ci-

bar» no l'estructura gener«! d* ««ti-
piar i p«r lluitar«» a 1* fitxa «spe-

cific* d'allé la i.C.

E.I

la i per tant no m
exemplar hauria correspost. pere «l ti-

ratge total fou Um tres-cents «»««piar» t trenta d« pre-

ferents.



t.t
No «tonar c «p distribució concret« perquè es tract*
de plecs escadussers. Malgrat tot, l'ordenació d'alio

que hi ha és 1& següent:

. Pròleg d« Jean Cassou *»b capital i vinyeta
gravada al burí per J»um« firn.

. pi«c» §r«v«t« d'artist«» i tèc-

niques díferen*s il·lustrats p*r textos

ds escriptors.

1.3

Pertany »1 d« 1» Biblioteca d« Catalunya.

1.4

Fou de «1 29 d« d« 19S5,

E.5

E.5.f: 350 E 250

1.Í

2 plec» (pròleg) * 2 1 co-

mentari»)

E.f

3 üiuitracton»: 1 «1 prèl«g (vlnyota i caplletra »1
buri ds PLâ qu* l»«nc«pf»la) t f gravat» ds «o«

artistes realitzats asib t glossats

«¿í



ÍES EDITIONS DE LA ROSA VERA

MICHEL CIRY
HOMME DE VEILLE

EAU-FORTE ET POINTE SÈCHE

TEXTE DE

PATRICE DE LA TOUR DU PIN

Iitopl* de portada à* cadascun é*l* plecs et 1*
IT M ci TUFS.



per escriptors. Totes elles foren estampades per

t.Í

Paper à« fil Guarro à» fabricació especial» barb«» t
l«s filigranes I.V. I 5. altern**.

l.t

La portad* del plec 2» tir»d* * tintes (negre 1
), un tipus d« lletra i dife-

rents tal es a 1« fotocòpia de 1» pi-
anterior. La del plec 3 incompleta, hi

ha el no« d* 1 'editorial » «1 títol à* la col·lecció i 1«
d«! plec (1)

no «stà signada, els textos ni ei
pròleg.

planxes -que d* cour«- «s troben «1 taller de
I no «§t«n cancel·lades (2).

El segell d« 1« B.C. ea troto* a les tr-« portades (prò-
leg i gravata), a la darrer» pàgina pròleg i al «ar-
ge 4«la gravats.

à 1« posterior prèleg i a la delí gra-
vat», a l'a.i.d., aab llapis 1 bolígraf hi h« escrit: VII
3 Í / Vera / 11



sur
ics d«
là ce

ce de
k vie ces

sur le riva-
ge; son palpite sur
mm nez ses

de : il va
du bric-à-brac de k

grand1 ville, une Ou
le de

boutique, un aux la
à l'oeil, l'amateur se à k
à la dfun une à
l'autre. Il les du de gra-
veur, il les suit et sfen il à
il se fait de l'ouvrier. et
qui perted»oiA.Àt' . *?«»-*
des a à des Le

d«l



ANÀLISI DI LES IL·LUSTRACIONS

Oft

I: Pia,
III: L» eapïletr« é<9 im "L'Jteateur**, l

burins d* »«ecié recolzats
f**€t«ngl« gravar.

IY; buri,
V: pi: m 270 ; pi: tirat »
IX: la vinyeta If»if»d» 4* ratlles «Jel pròleg.

director del d*ârt d«
Parí s,va »«r l'autor text qye.sota eî tî-

t°'1 _ e t poèti gués en
relleu 1« «xplicanc

té un v»lor art major
bit ai pintura, a 1*ensems diferent per-

«1 gravat et el es mul-
tiplica i «s reprodueix, no fer l'obr«

La propriété
d'une gravin« eü efeát une mar£han-
dise courante et et avec laquelle on
entre ai rapports avec le livre
qu'on prend sur le rayon de m bibliothèque.

En 1*autor lio» la iniciativa 4e LA

«1 fet que el gravât «1 r̂ *̂ *-
i no pm« «1 literari, 11 text

«sta tscrlt la lletra Ibmrrm tal e»
veu «n «1 f radient reproduït säumt.

Í50
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t caí

t

I: auto coMiitarl d* Dl La KI
PI«.

II: Hotwe <ie veille.
11.: oa**a d'uiî noi.
IV: aiguafort i aifuatinta (4)
V: pi: 275 x 190 ; p«; 272 » 185.
VI: coure acerat.

IX: »1 hi h» aiguatinta át r*9î«A f >rça grana-
ci» p«r de la »ftt« fet 1« fiscal» d* 1*
car« 1*aiguafort. Uh aiguafort de
on entalle» s*h«n

gruixuda 1« d*%c*r normal.
L*»iguatint» és i resta força *
l'aiguafort configura la cara,creant certa con-

El tMt a«
DE LA DU PIN és un '1* vint-i-

ver»os qu* 1-4|2-3|5-8|6-7|9-1Q|11-131

12-14115-18116-17119-20ï21-24|22-?3. El

aVludeix a 1« e«*» 4«! gravat i

»quett*a paraules:

B ne cien. Le qtri Féal«»«,
D j pose les yeux, nuis pon- k traverser,
Car son qu'il de pensée
N'eâ pas à l'heure encore des d'amour.

Ço« ea pot veure» «1» verso» «•* «*-
Jûacwl» i 1« lletra i» la «»teina «pe la del prôi«§»
1» Ibarra fi*« co» ate petit.



3



GRAVAf 3

1: YVtS BRAYER amb comentari de fS).

Ill: do» cavall* »n pri»er t«HM l un« arbre» »«n»« fu-
ll •• «1 darrera,

IV: punta seca.

t: pi: 265 3t 190 ï p«: 263 n IÍ3.
VI: cour« acerat.
11: a la sona dels cavall* la seca »sta inci-

li-la «i» artr«§ i» é»

El §lo»«« aqueat gravat es t i tul« Cheyaujt

cneyauxL chevaux t està per quatre

quartet! i eatrofa d* versos lliures. El»

quartet» risen 1-312-4. La tipografi« d*«qu«st co-

é§ la mateixa 1» del 2 i

els versos

haver-hi punta. El diu »ixi:

AU r«iït «2M»at «s ír€»$è!affí i* .

*rt,r p**«» por
***. ¿** ï%#w* tt fi't !3nrt>r* r«i*rf

» *« rent It» 'iï<n>té»t
dê d«g faar*asiar trop»*, auar peint«« rir

d'kivtrt su dilatât d'état
» et»

! '/t«*idk* piar* ffü«vw im »e>l«tt
0"fl<fÒ9<tfaXt *«« öfpri» t>ç>otí£dE

V/nu« pellet I* ía ^imyiâff i ï*<3Ft*íí

i*« fletè.
t?p «on« «tul frein
aie t

veit» tmti*, à* "vn tort

dtt ruft, d«t baleû*Ê oooc ¿tog«*
Du lowrd travail-e*, »a r^î* á'&itmimf



awvuM it poten u ai füvs
•OTtS

li} II títol 4» la coll«cci6 eati fet «* «MÍ jalografia
par JAU« PU «^ l'anagraM 9 «1 c«ntr«,qM« corr«mpo»> • IM
par.ule. GRAVUR! i POÍSII. te ancata colleccio t*e*»leaia ée
LA ROSA VIRA ha deUat lloc a aqueata xilografia tot i qua
l'editori*! «aguáis portant «1 mat«i* no«: US tOITIOHS X
LA ROSA VIM.

(2) Aqueste» plantea var«n «ir analitzades al tallar d« JAU«
CQSCOLLA i cte J ORCI SÁWCHIZ, però m l'actualitat IM té JAU-
Ml FLA per lliurar-le« mi ttUMtt d'Artà Gràfiques com la retta
ite les planxe« de LA ROSA VIRA.

(3 ) Al taller tic JAtMI COSCOLLA «M trobar »a*t>* la planxa cor-
responent al gravat <N* VILLON, el primer 3e la col
leccio, î encara que la B.C. no «1 té, «n fe» aquí ona anàli-
si et la

1; VILLA
III: una figura central »«n»* facci«»» la« aiuta-

ti tiade».
IV: aiguafort i tocs »to punta teca.
V: pi: 265 i 190.
Vii cour* acerat.
li: «1 comentari d*a^»««t gravat el va far pe-
re no l'he» tingut « **» no»tr«8 «M», ti del
i» L'effort.

'«> A U portada -l'aquest plec es parla d'aiguafort i ée punta
seca ço« a tècniques d'«que»t gravat, paro noaaltres »s»egu-
r*« qu* «i« punta aeca no B'hi tia l an cagni hi trofee» aifwa-
tinta.

(S! Sab«« que fou HAUÜlCt FOMBEUHI qui v« eacriure el poema que
glossa aquest gravat, pere a la portate del plac no to diu i
ei text tampoc ««ti fintai« Ito hi Ni tapreaa ni ta tècnica
ni el tltoi d»i gravat» però ««ree» a l'otoaarwacìft de la
planxa sab*n qu« és una punta seca.
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