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Mi curaat 1« carrer« _ _^_
aie« i actualaent i« cap de-
là Universitat Politècnic« 4^
seu ca^ profeaaioral M «ou
ren»«ny««ant uni varai tari,
««»«nwlíVit activi ta« «t _
socioeconòmica i política t t« vMMNi art I «tic«. „, «««.„,

i, t» !>tÄl4c«% diver.0. article» I te Mèrit liier««
personatge« ce« «1 c«r««i»ta SIRRA, «1 pintor RAFAEL

CAST í JAUME !»Lâ, rott p^H ,̂t d« Ja Junt« *t t»
ca-Kuseu Balaguer de ViUnov» d« U qual n'é»

er«! (lüf) té
i«elM «n

Entrevista «M» JAUNI Râ al pregna« 4» Catalunya Ràdio
tadans d« Catalunya" (ami« del 1985)

El llibr* »rM CO«PÍ>^ de Xavier
dye« iHustracioiw (te JAUNE flA,
gon grup. Hi M 40« llibre« «4« que no commte« perquè, «al-
grat que port«« tl peu editorial de 14 MM tWW» no tenen
cap iiluatracìo (v.nota 4 de "Une« parauJe« <l«t»treéticcié«)

Primera entrevista enregi.trada M* JAU« py^ Ä| t^„ ^4
1985 a la »èva caca «te Vallvidrera.

Cal aclarir <*m MU« tlà iMwrtri «m textoa ^ «écrit«,
P«rO a diferencia del« altre« llibre« en qua l'autor J« tra
mort, CARLES RIM eacrigué aque»t*a vint tannltM p«r ordve de
JAUME PLA i SMI» la finalitat d'ésaer i 1 lu« trade« «•» ara v» t«
»eus per a LA W3SA VIM»

Vegi'» nota 2.

SIAMlAfflSTA iOOOMI (Slatto, 114Q . P«r«a. M13K I·pr·Mor
que va estudiar dltwiix i grav.t. reu «liei«« 4» llíbr*» de

1782 fw nomenat impre««or rei.l de C«rle« Uf, El« t i pu«
d'impremta creat» per «11 foren adoptat« per noafcrosa* i«>-
pr«itt» europee« i un tf»«Ui ha pré« el »eu no« (G.I.C.,voi.3
i G.E.L..V01.3)

Tannka: corranda j apone»« fonaada par ü »ÍHaba« divtriouX-
dw de f «»ma ae terminada i avinent «n cinc línia»

féf
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FU al W
1966.

MANUEL IBARRA (Sarego»*«, 19«» * Carver«, i JOAQUÍN
¡SAKRA (Saragossa, 1726 - MEM*}» 1785) tipògrafs | iayrea-
sor« que M faran drive à» ta MpnwM» at ta Univ«r*itat
at Orver«. JOAQUÍN taaM twistfle ê stoéri* OK M •«•«• no-
««rat impressor et cwabr« d« Carlea lit el 1766 I tipògraf
ofici«! de la R- ti Acede-i« Español», el Ifff* Les »eve«
produccions, ite bon guet S d«lic«de«a, •!> col·loca «I nivell
dels tipògrafs francaso« i italiana o fina I tot ela aupara-
va. Hort« els gertMuia Ibarra, la laureata paaaâ a a«na et
les vídues i successor«. {G.S.C. f vol. 8 l G. t. L., vel.

12 gravata i un autoretrat de Jaus* Pla. Monografi*« da La
Ros» Vera 3. Barcelona» Les Edicions 4* La Roaa Vera, 1982,
pg.lt.

La família COCHIN fou una f »1 1 i« forçada per diverso« gra-
vadors dels segles XVII i XVIII. Entre els ate coneguts i
famosos pode« citar MIGÓLAS (Troyes, 1610 - París, 1686).
NOËL (Troyes, 1622 - Venècia. 1695), CARLIS el Viajo
París. 16B8-1754) i CHARLES NICOLÁS «1 Joven (París, 171V-
1790), el més jove del remarcable llinatge d 'art i «te«.

Entrevista enregistrada aafe JAtM PLA el M d» Juliol de

tilla i» Vieja, fo-
LVSMM, Col.

(14) DEL IBES, Higuel.- Viejas historias de
tograf¡a« de Ramon Massats. Barcelona,
Palabra e Imagen, 1964.

(15) PERI PUJOL CASADEMONT (Sant Feliu de Guíxols. 1901 -
lona, 1963} Mercès ala aeus coneixements d'angle« t da tran-
ci*. PERE PUJOL va trottar faina a Barcelona en HM conaigMH-
tftria de vaixella. Però alle fut rea 1 «ant li agradava i »I
f«ia viure era la passio pel «te del Hitara. L'idioma AMI M
realitat una excusa par venir a Barcelona i contactar as*
le« impremtes i les editorials. Durant aolt de tas»» aa
dedicà a finançar 1«adíele de 1 librea d* bibliòfil elaborata
mit paper de fil .aconseguint uni bona 1 lia ta 41 c liant« api
volien refer ia seva biblioteca aalswea • causa de la putrì
civil. Entre els aeua noafcroaca afer« bibliòfil«, cal dsa-
tacar le« adición« de luxe d« la Uuaanara, de aitjam d«
•«ile. A LA MSA VIM, CASADO»« M participà co-

S,-_^-_ 'f-

.
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IMI -al coartasi* I s'encarreg* et
LA IMI VIRA fins a 1«
de JOSIP GRAMYIR fou la

distribuir ala Ili
l'ani 1963. te
obra que va vendre.

(16) PLA, Jaume.- Faaoy
Barcelona, Edición« La

t oblidat«. 38 r«tr»ta d«
pg.lSS.

U?) vuan pari«. d«l ckwini 4« l'aiguafort « JOS1P GRANYIR «M
r«feri» • la MM vi»io ací dibuix 1 ço« aabi« antandr« 1«
manera é» treballar i** entalle«, ta cap «oeient volea dir
que JOSEP GRANYER fos un gravador * cap a peu« perquè JAUNI
PLA li feia tota 1» "cuina". I aal gra t que li'n va veure
fer noi ta de cuina. GRAfiYER no va aprendre na i l'ofici.

(18) La col·lecció DOTZE TEMES M CUC »'enceti el 1959, perd els
quatre darrers nteeroa PO varen sortir fin« al ISSA, La col«»
leccio s'havia quedat interrompuda 1 fou «a aotiu de l'expo-
sició Els 96 gravadors é» la Ro«a Vera al palau et la Virrei-
na de Barcelona el 1985 que es

. . V.*
' --JÍ
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A aquest apartat 11 hem posat el títol d« "Burí i

ploma" per emfatitzar 1 demostrar la diferència entre

les col·leccions de gravat« d« LA ROSA VERA 1 la majoria
•leIs llibres que sortiren sota aquest peu editorial.

Abans de l'aparició d« les famoses col·leccions, el

1949, Ja f«ia quatre any« que JAIME PLA il·lustrava i di-

rigia llibres aab gravats originals publicats LA

POSA VERA. Però JAÖKE PLA sabia qu« en el llibre il·lus-

trat tenia força «1 t«*t «o ea» 1« inat-

te. Ar« voli* deslligar el gravat d» la «ubiti •* i o de la

paraula escrita i a l'estampa «1 prcta$ nísme que

li corresponia. Cali« obtenir per l'estasia el «»teix

reconeixement pintura o escultura» sense es-

tar a res ni a ningú.

» partir d'aquesta voluntat to I« mani-
festació pura del gravat» decidí crear les col·lec-

cions de LA anb el suport i de

ti»

Cal fer que en el títol no pi OM 1 burí,

burí 1 vole« toixar clar prl»«r

és tl gravat i després el text. I aixè is

tant per a LA VERA pel d« l'estampa en ge-

neral. Il·lustrar llibres gravats atenint-se a un

text concret havia estat una experiència »oït positiva

per PLA, perd ara calia anar lluny. Calia pro-

i'«stampa a forma pura i lliure tol gravat.

Abana de posar a 1'obra a aquesta empresa, a

PLA se li va ocórrer recollir «1* tol«

pintor« contemporanis 1 reproduir-lo« a color. M-

entrebanc« 1 malentesos «1 varen fer desistir i a

fS«



la fi v* pr«valtr im ta** 4» ramUorltsar «1 gravat p«r
damunt et tôt.

Incidir sobr« una planxa et »«tall es presentava com
un medi d'expressió nou per la «ajorla d'artistes 1 «1«
oferia una opció d'interès envers aquest art, a la vegada
que brindava al públic la possibilitat d'obtenir una
obra original a un preu assequible.

La eoneiiença i el r*coltt«*nt um vtCTOI M« D'IMBEMT,
i a seva relació en el món artístic, era una garantia

per al bon funcionament de 1*empresa, fil s"ocupar!» de
cercar els possibles subscriptor! t JAUÄE PLA e« cuida-
ría -le la, part tècnica i de realització de les edicions.

le» gran» ea a
terme, si bé la darrer* incompleta:

1. La H GRAVATS COWTEWPORAJIIS 1
COL·LECCIÓ Dl GRAVATS COWTEMPORAÄIS IK19S1-S2)

2. L« aerie de ELS GRAVADORS m LÉ ROSA VERA

2.1 DOTZE WUS
2.2 WfS PAISATGES URBAJO DE BARCELOUA
2.3 ELS «SOS M L'IOTÍ
2.4 DOTZE MATURES «ORTES
2.5 DOTZE TEMES M CIRC (1959-1984)

3. U» ARTISTAS GRABADORES 1
LOS ARTISTAS GRABADORES II ( 1 9 5 7 - 1 9 8 1 )

4. GRAVURE If POÉ5UE M OI TEMPS ( t )

Tote* elle« le« consultades atei de la B.C.,
del M . A . M . i una de PLA.



Al Velu* III *» poden trobar àmpliament analitzades
amb l« catalogació raonada <S» cadascuna d'elles, seguint
let fitxes que hem elaborat expressament per tal fi,

tenir entre 1«« nostres mans l'EXEMPLAR
subscrit pel Museu d'Art Mod«rn át Barcelona és sens

una é» 1«» aportacions més importants «n «1 nostre
treball. La sèri* é» dibuixos preparatoris, 1«« dife-
rents proves d'estat o les proves et les planxes inuti-
litzats és quelcom que «n« tia ajudat enormement « des-
xifrar i enijp*» tècnic» à« cada «staapa. F*r
altra banda, els rranuscrits um Im pròpia mi à« l'autor

texto* glossen «1« gravati -i no s*havien
exposat «n públic- és una altra 1e les «incular!tata
de la tesi a remarcar.

L« COL·LECCIÓ m CRAVATS CONTEMPORANIS, de la qual

s*'n publicaren volt»i quatre (4i plec» en
total), l*h«n tstydiada d« <tol M.â.M.

llurs proves addicionals.
D« l» sèrie ELS Dl LA h*« esty-

diat els ««««plari:

DOTZE MUS

£jt.««plar n«4l é« ia «irà« é* 12 a 75 , B.C.
Exemplar proves addicionals. U.A.M.

DOTZE PAISATGES URBAMS K BARCTLOMA

ni 70 4« la »ert« d» 12 « 73. B.C.
Exemplar proves addicionals. M.A.N.

ELS KESOS M L'AMT

Exemplar m Si de la sèri« de 12 a 75. B.C.
Exemplar prove» addicionals. M.A.N.



Exemplar ut 75 dt Im »èri« de 12 a 75. B.C.
Exemplar ötele amb proves addicionals. M.A.N.

orni TEMS MI etm
Exemplar n« 30 de la »èri* de 12 a 75. t.C.flì

O« la col·lecció Um AHTISTAS GRABADORES, el

1 correspon a l'Exemplar de Col·laborador A é* Í* «èri«

le A a J fora 4* la venda . t» 4e JAUNE PLA 1 pro-

ves addicionals.

El II» é» l'Exemplar d« Cotiaboraaçr C de la
sèrie de A » J fora d« 1» venda i pertany al« l.C.

! de la col·lecció francesa GRAVURE If POÉSIE DE CE

f IMPS n »he« analitzat plecs de l* B.C. sense
rar.

En totes les col·leccions» 1 tal podre« apreciar
en l'Apèndix II, l'ànim i l*«»perlt hi regna és «1
de revaloritzar la imatge gravada p*r de 1« pa-
raula escrita.

La idea de lliurar un plec un gravat
original i un text qu« 1 * il·lustrés « un preu de 150
pessetes demostrava «1 gravat podia realitzar
tasca social «n f «r assequible l'obra d1 art a publie
1 a un cost baix pintura o ima ««cultura.

Dels gairebé cent artistes plàstics ni varen
participar, una gran majoria no havia gravat mai i la
tasca de PLA fou la d·ensintstrar-lo« en
afer,

L * artista havia de realitzar un dibuix totalment
lliure 1 du*s eren les condicions que els posava:

tSf
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que «I format f o« vertical -això facilitava 1« compagi-
nació I ] 'estaapació- i nu« tingué* unes mides determi-
nades:

f 2 ti g t «m q** jo /<r£« «»rytr, : gm* m
<j*§ tra l'úñ-ie i a mit a mit t*k& mantingut bat-
tant «nc*rt«t, era fu* Jo, a l'artista, li f tia
f »f m dibuix ibtolutanmtt a«& fata l-i «*m lli"
b*rtat i tl dtixava q*t /«« allí qttt U semblava
fut kaaia d* ftr, tol·lt tn, tl tt*a çem mh la, tic-
nica» Llem@p9t fMPt Jo vtia ti dibuùc li ¿«ta:
~uqitttt etibttuet la millo f »wawa d* tf*tauir-lQ f -n
'•01 gpavat ft a^è- afii«»í3 t laut«! j 2«fr

(Sì

Així doncs» el te«* solien «scoli ir-lo ells, to-
ta llibertat. Però JAUŒ PLA e» reservava el dret úe
triar aquells irtistes Qy« li «ereiEien crèdit :La n*-
ya trofia qttt la me hi salerà t

it m'ki et divertir * si muse. (4)
rebatre aquesta teoria, ell era qui

ho dirigí« i podia «scoli ir lliur«a«nt aqu«ll artista
i no aquell «i tre» »quell escriptor i nò «Ì de

enllà. « «olt.es pet «star «n en l'e-
lecció, pere de reconèiier a director tenia
tot si dret a f «r-ho »1 se« gust i le»

El fet de gravar sen»e haver d '«star »I text
deixava lliure» el» artiste« «pe es expressar

condicionaments de cap mena.
PLA feia anar el« artiste« a caca «èva i allà

els ensenyava u t i l i t z a r el« estri« per a gravar*
e* tractava d'un aiguafort Q d 'una aiguatínta,

aleshores ell mateix se'n c ui dava et fer 1«* diferents
cremades a l ' àc id . Cal tenir «n compte molts d 'el ls
era el primer cop que tenien davant ««u una planxa po-
lida.



à »«sur» que s 'anaven tirant t«« provts d'estat,
1 »iurfista, anava co«pren*nt «I funclonaaent de 1« tècnica
I cada cop Ite fete» aaifc eia lìlbcrtat. Ite Imi principi
IMI M* i* poèta demanar fessin un dibuix per a gravar
si no sabien co« 1 calta ter. Hauria estat un desas-
tre. En canvt, demanant -1 os un dibuix er« personal 1
«1. resultat «è» Al ver».

PLA assegura que «11 no f C Í A cap «r. tal la ni
le» s^fer« «1 §r«vat. fi« vols feta le»

creeiades ut aio reten t t 1 '«»

-lipa «w t5<?av*n «
r»**, en.' Aiîï :ít> (¡ut a-ùtê te /*t**i <r!!*. Jst *t

t, ri *".f lavîa s4* /*»• ana
ÏVTAÍ *!!f no «w t*ní«n ni -íofí-a.

»fi? ne % ftt «wt ^* una ratent «ch-« una ,"!an-
-

Sabem p«.rô» i »i x í ho fe» constar en ti
en ¡'anàlisi de les escampes al Vol UM III» *n
cas» e*c*pc tonal »«ni » 1» seva mà va »oluelonar »1-

problema. Però aquests foren c»«o« mulata
i davant l'elevat tant p«r cent d'artistes hi parti-
ciparen, con»l<l«r«r vàlida aquesta afirmació

PLâ fel« «n ï« primera entrevista»

Un fet «1 gravat, cmlia buscar un escriptor
1*** i Ilustré»". Er» l* de l» lletra * la

després da dit», i any» «1* tota tradi-
ció on la lasti« havia il·lustrat i» p*r«ula escrit».

PLA el« deixava uns prova i ells l»havi*n d»
glosiar les seve» paraules la seva ¿attrpr«-
tacio. Em en «^yest sentit É« canviar a priori el» pa-
pers que JAUME PLA parla de la revenja dels il·lustradors-

Aquesta preferència clara i notòria de la qual no
se n'amiga gens es fa palesa ta»b* en ¡es portades de

159



l** collection*) on «1 no« éit gravador, m Ja a més
d'anar priawr. «sta tipògraf i at amb un cos m gran que
«i de l'escriptor, ile manera que a primer de vieta
«1 seu nom é« «1 que ens v» « la ment 1 queda més enre-
gistrat. Elm gravat* estan estampats a la contracoberta
posterior del plec, sense text al darrera, i s'enfronten
a la glossa literària. Quan obre* «1 plec, allò qu* pri-

vçus és «1 gravat.
a l'hora de rera ur.e rar les c c H ai; c rac i ens «Is

artiste* plàstics rebien «1 dobl« ela escriptor».
P*rè malgrat aqueata deferència, la majoria dels lite-
rats »aseguren haver per experiència nova

positiva, fenir estaca al s«y davant l haver
de parlar d'ella, els hm suposat un incentiu per a
escriure. Tant és alxi enguany, a ile trenta anys
de 1» seva apariete, pot ser considerada un« verita-
ble antologia de la literatura catalana i castellana
dels SO» i afirmar qu», ««rees a la inesgota-
ble energia 1 voluntat de PLA, va néixer a Catalu-
nya un movinent de gravat capdavanter en 1 * intent d* po-
pularitzar aquest art.

Là VIM desvetllà 1*interi» dels propi» artia-
tes plàstics no havien gravat «ai i del* escriptors

no s'havien «quest repte.

L'altra fita important d'aquestes col·leccions fou
1» d* crear «n cercle d« eolleccioni»t«» de gravat» Això
«r» difícil perquè, « diferència d« la pintura» l'eataav-
pa no és espectacular 2 ìm »èva bellesa é* delicada i
discreta. Pere si bé en un principi <lificil cerca*
«quest« subscriptor« i trobar un publie nfeccionat a
aquest art, finalment 1«* col·lecciona s'arir'n configu-
rant i refermant. L'exposició que es va fer al Reial
Cercle Artístic át Barcelona l'any amb els 24 prl-
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mera nOawroa d* Im C.G.C, aignificava un« victoria dels
seus proswtors en demostrar l* continuïtat de 1'«f»r i
la seva voluntat d« no defallir.

lai any« 40-50, en plena poatguerra, escriure en ca-
talà era gairebé un delicte. Far unes publicacions cata-
lanes i en català no era gena ben vist per la censura.
Per evitar problemes, van decidir demanar els permisos
pertinents 1 se'ls contestà aient el text po-
dia anar en català. La resta, els títols, la tècnica,
ei» n<MM, les portâmes» etc.» en castellà. Però »ixô
passava quan ja havien sertit alguns plec« al carrer.

1» que sabia bé què tocava I
tenia «à esquerra» va decistir seguir endavant sense por.

col·leccions sortiren en la clandestinitat i de tant
en el poeta JUAM» que treballava
en el departasent d« censura règi« franquista i

col·laborà a Les Edicions» els ¿olucionavA la pape-
reta quants segells eondeeoratius per tirar en-
davant en cas de profci*«es.

Afortunadaamnt, la censura no entenia gaire
«1 català, tot» els textos varen ser acceptats, fan sols
«1 títol d'un dels gravat« de D'A.GALÍ. Lmúria
tcastedat, fou d'escàndol. Pere iinalaent va str
autoritzat l a i « portada del ple*^ «imi hi consta.

de les característiques de LA VIM és la
quantitat d'artistes que hi van participar i la quantitat
de proves qwe van sertir al »ereat. LA VEXA va sig-
nificar un allau d'estampes importantIssim. les col*
lecions, JAIME PLA intentava enfrontar-se d'una vegada
per totes a 1* absurd tòpic Élu al noatre pafs
no interessa el gravat; j® vaig Im pub li-
etteió a'afütst* gfmvmtt f... I no intent *r ef

ttt



iti t|pí« »i**f è* ll*itar-hi; mi§ inttntar dftftr il
vicié»: falta dt gravador* p*r abtincia et eoMeeeiowítte«.

fil

Certament va »conseguir da posar al mercat t a 1 '•-
et tothom un notatola nombre dt gravat« d'artistes

reconeguts. Mis de deu mil estampes d'autors ço« JOSEP

AMAT. BENET, ROSER BRU, JOSEP GRANTER. EMILI GRAU

SALA, HOW»OÜ, E.C.RICARf» FRANCESC SERRA, JÖA-

ò PAU ROIG. p*r citar-ne quant«.
»1 regit«eil d»escriptor» (fum hi 4aafliaren

«ostra única d* la literatura de »itjan» d« se-
gle, ço« JILA»

J.V.FOIX.

M* Dl

o alguna d'elis previa a«

literatura» farceixen 1« llarg« i variada, llista de li-

terata col·laboraren LA VIM glossant un

gravat.

Ftrc si bé la r«»poitm per pmrt deia artiste« plàs-
tics l escriptor« positiva i plena d*intere«, LA
SA VEIA no va aconseguir crear una amaaa ü*afeccionats
pr< lorctonaíia. Al cap d'un «ny d*«parii3t«r lea col·lec-
íor s, hi havia tretze ««bscrtptors p*r al» cinquanta
tjt*»pl»rs *s tir«v«n dl« cada prova. Va »«r «1 trioaf
de la tos»ytf«rla i l'*«p«iy p«r part d« JAMtl PLA i €«

M* D'IMBERT no defallir «n cap ao««nt per
que tl negoci» parlant» anava de capa

caiguda.
Af » i esmentat abans, les -ol-

l*cclen« anaren acrtint reguianaent i LA VERA «*4e-
venia cada i coneguda.

Is eert que en un principi «Is grans del col-
líccíonisme català no figuraven en la llista de subs-
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criptor». Er* gent aod«sta però Interessada pel gravat
qui ttdquiria 1*« obres »«reè> al seo preu tan assequible.

Nés endavant, a mesura que les ecu Accions s'aferma-
ven i s'escampaven arreu, els subscriptor augrencaren l
tots el« exemplars mm van exhaurir. D'aquesta manera
c loia la cadena necessària perquè ti projecte pogués
»rribar a ter«*.

La figura de JAUNI PLâ ce» a director d« L·i Edici-
ons, -aportant la seva experiència en «1 et 1» bl-
tiiofllia i l*obr» ben feta, tenint cura it
en la impressió tipogràfica» en el procés tècnic 4*1
gravat i en la seva estaapaeio-, el suport i «i prestigi
1* l'editor, VÍCTOR K» 5'INSERT. l*cntu9iMM ar-
tistes plàstics i dels escriptors l finalment i'adquisi-
ció ie les obres per part -l'un públic
i quell esforç, aconseguiren que LA ROSA VESA l sigui
;-?nsiAerada actualment un» editorial
en l'àmbit ie l'estampa en 1» postguerra, 1»
seva divulgació i revaloritzant el gravat « entitat
pròpia dins el conjunt de les Arts Plastique».
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M era eeaacicat i«» col·lec-
ció dt gravats t entusiasmar un públic perquè l'ad qui--is
er« una tasca àrdua I difícil.

El sie re a t et l'estampa era una mercat É« baix
adquisitiu «n «1 dibuix o 1« pintura du*
es venia »«us« probi tata. La ttnt* «n 1«
gran najoria 4« 1» sigtitfieacié d'un gravat original»
erm reticent a afeccionar-»« p«r art.

Trtt d'uns claus «n tl ca-
talà -iravmdors ço« Pau E.C.RICART.
OLLÉ PIIELL o JOSEP tntrt altres-,

arrelaoHtnt art ttnia « escola » Cata-
lunya LA prendre-hi part.

Altramtnt* gravat» destinats
al llibre i 1« er*« realitzats -cer« «usta. Ja
er» fiora íc tr£?vïr ±-*jsrsts ijiigams l un va-
ior a l'estaap«. 1 «sp*ci*la«fit a l'estasia provintnt

planxa de Bttall. A lea col·leccions É« L*, ¥E-
RA el §r*v»t calcografie seri» «1 gravat p«r excel·lència.

PLA «r« » I«» edi-
cions d« bibliòfil «n «1» aarr«r» havien
r*scut -penseti «B les «diclon» dt La CÜ20)» Edi-
cions (1S34), o (1942).
tot«» ell«» d« gran qualitat-, 1*estimi per »1 gravat
h»vi* tingut r«»ccie po«ltlva. Perd, salvant »nu»»-
tes «*c«pcion»» dels llibres dita de bibliòfil ha-
vien a>ostrat edición» «t<lìocres i sens« In ¿res.
Calia esborrar aquesta mala imatge i promoure la
TiMfestació autòctona del gravat: l'estampa lliure
1 creativa, eap 4« condicionaments.
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tr« evident que sense «1 suport de VÍCTOR M« D ' I M -
BERT, aquest« primer« col·lecció i, en conseqüència tote«
les altres» no haurà« arribat a sortir, Po n'hl havia
prou amb la voluntat de JAUME PLA 1 !•Interès <teis ar-
tistes plàstics l dels escriptors «n participar-hi. Fel«
falta uns afeccionats i uns compradors que subscr ib í ss in

les colieccion». I això s*«consegui m la tasca
de VÍCTOR M* D*DtBCRT en i« recerca d·aquests subscrip-
tors» en el »eu recolzaswnt i en 1* aportació cco-

ndmica.

Si ja dit el gravat no é» un espectacu-
lar, per la seva condició ile vulnerabilitat en el suport
per ser un art fet per » ser de prop, delica-
desa, recollits a casa tot aearicimnt-lo; si ho

altre» «anifestacions artiitiques impactants,
feia falta un gran atractiu per «otlvar el interès.

JAUME PLA tenia clar a dels prl-
fascicles cali» recórrer a artistes de renom per

cridar 1'atenció i despertar l'expectació adormida.
El priïier plec de la C.G.C« v» aparèixer conte-

nia un gravat de JOAQUIM maternitat fe ta m
l 'aiguafort i « la teca) quarteta de JOSEP

MÍ DE que el glossava. Això «1 1949.
L'«sperit de les colieccion» de LA VEIA el

de donar »I gravador i • l*e»ta«pa ei d« prctago-

nisme. a eo«ple»ent i a de l 'artista
plàstic s ' inclou un conentari »obre el gravat. Ko «a
tracta, però, d'un eeaentari elaborat un crític
d'art, sinó per un escriptor al qual se 11 presentava
el repte d'haver d'expressar aab paraules allò la

iaatge li suggeria: Elt 9o*entari* a aguêtt*» *»î3*fj** earn
"s *; et «I fyapgjgp qui eiomnaa, fui trta ti ttma i t'a«-

al t «u 0it*t. Fi l ¿f «rat $«* m peu forçat i et tol&**~*>, «I



"?rrtt" qui f l pot fer quedar brillant, ff t

Í

PAU ROIG foren la continuació d'aquesta entrada impac-
tant Mb textos d'A. I JOAN

i PLA r«fp«otivaMnt.
Tot« els temes, si bé eren fets amb plena llibertat

i eondicié» tenien »oït a veur« »1 de
i'artista féu.

La maternitat é» un tem* prou cosm «n JOAQUIM SUNYER
i précisaient l'argument d'aquest gravat li peu *
un dibuix aquarel·lat faria l'any 1952 el títol
de juib ̂ nen (6).

El gravat d* ftt à l'aiguafort i
m la ruleta és d« nillor
les aiguatintes del llibre Àfr_i_c_a negare, d« la aateix»
èpcca. Tot í no s'acaben d* coiapren-
dre, els fn»21, e» titula l'estampa,
espontanis» de factura transparent i gràfica» «oït lluny
le l *enc»rcara«ent de lea imatges d'africa negra«

havia il·lustrat El llibre de., les bèa-
ties de el 1947 i el d'aquest tercer

d* la C.C.C, és un reflex d'aquell. El títol»
Pglesbèsties (n»3), el tractament de 1«« entalles i
les positure» ho p«l«s«n pleruuMmt.

En gravat s'encetaria tl dy*t GiâMYII-PEIE
tantes obr«s han proporcionat a LA

VIRA.
EMILI no 4«ixar d« «obre

«1 metall un centenar« d« racen» de la seva iarc«-
.-na nadiua tante* i tant** vegades havia pintat i
: a (n«4).

Com ell altre« tret gravadors, aquesta no seria pas
la darrera vegada que incidiria una planxa
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d« metall per m i** col·leccions d« LA VEIA» perd
si que fou 1« primera.

fall ROIG, un dels grans desconeguts «n l'art del
gravat, tenia un« sensibilitat especial en arrencar el
vernís de la planxa de coure amb la seva punta. Les en-
talles sén d'una factura irregular però molt ric« d«
grafismes. Els traços solen »«r curts pere mai iguals.
Tot està previst i res deixat a l'atzar.

JAUME PLA va eeaprar dues planxes a PAU per in-
cloure-les a LA IOSA VERA percpè per aquella època l 'ar-
ti sta tenia un deiprendi«ent de retina I li er« impossi-
ble fcr un nou gravat. JAUXE PLA no voli» a les
col·leccions de LA ROSA VERA hi I 1 obra d'aquest
gran gravador, per «oïts oblidat,! va optar p«r estampar-
hi planxes Ja fetes.

El co«entari de L» chea i n d 'Haut p t (n*5) a ciar« d'un
escriptor JOSEP PLA 11 «ereix encarà elogis i
proporciona al conjunt un gran valor i categoria.

un gravadors 1 qu»r«nt*-sis escriptor» s'a-
pleguen en aquesta C.G.C. de 48 gravat«
sengles textos que els glossen. La col·lecció està dis-
tribuïda en volums de 24 nCaeros 1 «p»rei-
xer«n entre el i el 1952.

La «ajoria dels artistes er« i« pri«era vegad*
s'enfrontaven a planxa de «etall 1 JAUME PLA «Is en-
sinistrava *n la »añera de fer-ho.

En la C.G.C, el era totalnwnt lliure i cada
artista es podia expressar a la seva manera, sense estar
pendent de res.

Davant el dibuix» JAUME PLA els aconsellava «n la
tècnica a eaprar i els ensenyava f* r-ho* Uh eop fi-
nalitzat el gravat i el tiratge» el« artistes anaven al
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despatx te H* -que «r« «l lim: més «ri*
nen t p« r la seva situació al centre de Barcelona , i
allà signaven llurs AM«*

A més a més te l'edició te SO exemplars qui
s'inic là la col·lecció, se'n feren vuit de col·laborador
dels quals l'Exemplar A se'l quedava PLA, «1 B,

1» D'AlEif» «1 C» «1 gravador t «1 D» l»«serip-
tor.

La numeració te 1*« estampes moltes vegades ano-
tava el mateix JAUME PLA perquè «Is artistas no conei-
xien prou «1 si stava de fa r-ho t «Ixi «*«vlt«ven «1»
«.Tor».

En l'anàlisi d* 1«» col·leccions, ml III» j»
es fa d'aquest f «t i allà r«corr«r p*r
tal de veure 1'«studi detingut 1 d« estam-
pa i de c«d» text, tot i aquest darrer é«
*scu«t les caractéristique» l 1'especificitat d«
la tesi.

Després dels dotze pri»*r» ntüsaaroa, JAUKE PLA va es-
criure el pròleg del pri««r vol UB -encapçalat
vinyeta gravad« per «11 «atei»-» on «s fa yn de
justificació d'allò «s pr«tén aquella col·lecció
de gravats.

JAÖM! PLA reclama «1 valor d« l'estaftpa ptr »Í
teixa 1 afirma «1 gravat é§ un art tan vàlid ho

ser pintura o una «»cultura» si bé par-
ticularitat« que 11 sén pròpies i «i diferencien dels

altres.

Un gran «•ferç va costar trobar aubscriptor» pels
cinquanta exemplars de què constava la col·lecció, pere
1'entusiasme no va defallir «n eap moment.

»•§



tant JAWŒ PLA com VÍCTOR M« D'IMBERT estaven con-

vençut« que no desanimar-se i seguir endavant tretent
vlnt-t-qw«tr« número» er« imprescindible per obtenir i«
reconeixença a l'esforç esmerçat. El mateix pròleg ho
constata quan JAUME PLA diu:

Pode* atttgitrar cu* malfi-ut tot la COL·LECCIÓ OS
GRAVATS COfTKMPOfíAXIS no etri una fubliewiâ "tèe
tf'afutll*« qui, ?cm*ncad«8 aie molt d'ent+siïe«*,
mmfmiutn alt prt«*F* nùmero», Si mi» ne, *n »or-

trwtt-i-fusti»* „ ífJ

Aquesta predicció no t«n col« «• va acoaplir
que en sortí un segon voli« vint-i-quatre plecs «és.

artiste» plàstics 1 escriptori participa-
ren i col·laboraren en 1« eosie«*. »et es repe-
tien del priiier voi«; AMAT. VAM DEI
LER, PLA, E.C.RICART

I PAU

Ell escriptors, llevat de i PLA»
tots s'estrenaven a "il·lustrador« d'imatges*1.

En aquest voli» s'hi va incloure planxa
d'un altre gran gravador ,1* no era nosaltres a
l 'hora de fer Les Edición«. a qui
PLA té una admiració especial» no podia faltar en aques-
ta Col·lecció. Malgrat qye era mort, JAWti PLA va estam-
par el gravat del f^ontispici del llibre El d«
t respicos , editat per Gu»tau Gili a Edicions La
el 1934, i el va fer comentar per II
plec, amb el gravat Ilimtracié (n*27), és «l'aliè
interessant tot 1 la »anca de la signatura de XAVIER HO-
CÜÉS.

Amb el primer l l iurament de la col·lecció «s regalava
als subscriptora 1'estoig on col·locar els successius nú-
meros. Ev« dentaent, cada col-l*ccionl«t* podia després



mont*r-ae-lm «Í seu gust.

El« artist«« plàstica 1 «1« escriptor» Ja ei bon
principi demostraren «1 ««u entusiasme «n prendre part
en l'aventura que se'ls oferia. Perd la tasca més difí-

cil era la de cercar «Is subscriptor« capaços d'apreciar
í comprendre el valor d'aquella obra. Si bé «n un prin-
cipi «ren tretze «1« col·leccionistes que régular-

isent adqyirlen els gravat», «n acabar el priawr voli« Ja
ni havia quaranta (10).

DE LASARTE, director dels d»art
de Barcelona 1 bon coneixedor Am l'art del gravat, v»

ser aviat un del« recoltador« d* La VIRA. El
U.A.M. es v» subscriure a l'EXQffLAJl i ara posseeix

«xesíplar de tote« le« col·lecciona catalanes lle-
vat de DI C11).

El pròleg ml segon vol un de la C.G.C, es deu a Im
i en ell e« palesa «1 conelmeaent té de

la tradició grm«adora * Catalunya i for* d« Catalunya.
El text» encapçalat per un aiguafort d« PEU PASQUAL

un dibuix d« é» d'una
liaportànci« rellevant tant pel »en contingut pel su-
port 1 la categoria que conferei« a la col·lecció.

els diferent» pieci que contenien ela
gravats i el» textos literari» «« va lliurar un
vocabulari tècnic elaborat p«r JAWIE PL4 p«r tal d'acla-
rir certs termes un xic e»p«clfle« pel» profan» l

facilitava la conprenslé um 1«» diferent« e»ta»p«»„
Aquest vocabulari va «ortir amb el pròleg al prlaer ve-
lu«.

Un altre dels detall« É« l'editorial «ra la et r««
galar un gravat en motiu «te le« f ««t«« nadalenques. Això
es començà a fer en «1 ««gom volum d* la C.G.C, on hi
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ha una nadala corresponent ai ISSI» gravati« per JAUME
PLA, 1 un» d'ÀNGEL FERRANT del 1952 a*t> un«« paraules
d'EUGENI D'ORS. D« ftt aquest gravat havia d« formar
part de la col·lecció, però EUGENI D'ORS, l'escriptor que
l'havia d« comentar, va escriure un text tn castelli i
el director es va negar a publicar-lo. Però JAUME PLA
no volia deixar perdre aquella oportunitat de lliurar
una estampa d'ÀNGEL amb t» text d'EUGENI
i aleshores el va regalar a Nadala. Nia endavant

giocarla «1 gravat 48 d'E.C.RICART, darrer
de la col·lecció, 1 ÀNCEL FERRANT en faria un altre per
la sèrie LOS A1TISÎAS

D'aquesta manera »e solucionava la papereta de no
excloure artista«, però alhora se salvaguardava
Í« catalanitat d« les col·leccions: le» felicitación« de

no eren un« part Integrant del conjunt sino
atenció per part de 1 »editorial. La «ajorla d« les nada-
les obr« de JAUME PLA perquè ell no le» cobrava i
així els »ortien millor.

A 1« C,G.C., a la »ajoria de le« col·leccions de
LA ROSA VERA, predoninen el« aiguaforts i lea punte« te-
ques al bé hi h« algunes aiguatintet. Allò qye remlnent
escasseja el» burins. I é« ensenyar a fer
punta sec« o un aiguafort é», dintre del« «eu« »ecret»,
relativament fàcil. Manipular 1 dominar «1 burí ja és
tota una altra qüestió.

JAUME PLA no v« voler ensenyar a gravar al burí per-
què « ningú li Interessava, ealia esmerçar massa hores
en i'ensinistrament, i fer anar aquella «Ina per on la

desitja é* un afer massa difícil per un gravador
Iniciat.

Però en canvi hi ha tre* artiste« que l'empren «n



aquest» col·lecció. Un d'ells és el propà JAUNE PLA (n«S
1 n»45), gran coneixedor 1 virtuós del burí. L'altre é*

C.RICART (n«13 1 nM8). que «1 bé l'ús d'aquesta

eina en «1 metall «r« nou per a ell, damunt la fusta hi
treballava com si r««. La darrera é« 1»artista CÉCILE

(n«31), una gravadora que dissortadament va morir
en plena Joventut 1 la seva pèrdua «na ha deixat sense
la possibilitat de gauiir d'uns gravat« al burí d'una
qualitat i una delicadesa excepcionals en aquest àmbit.

Després del» 4S nûaero» de la f.G.C., JAIME PLA i
VÍCTOR 1* D'IMBERT varen creure convenient ene«t»r
nova col·lecció i cloure aquesta per evitar el tedi i
l*mvorrt«ent dels col·leccioniste».

Davant l'èxit dels voluns i l*incr««ent « 1« fi
del nombre d* subscritor», les «»peetative» eren proae-
tedores i var«n posar a l'obra nova sèrie
de gr»¥»ts que «1 genèric de ELS DE
LA UOSA VEIA recolli« eina col·lecciona d« tenes aonogrà-
fics unitaris i coupactes comentar«« «n «1 següent
apartat d*aqu«at capítol.
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JAUNI PLA pretén!« fu» « Í** col·leccions de LA
VEIA 111 aparegués «i màxim d'artistes possibles. Però
reconeixia que no m tot» IM*la donava toi «1 grevât. Un

pintor Q un ben escultor no necessàriament té la ma-
teixa habilitat per ml gravat.

La dificultat en trobar nous gravadors era òbvia 1
p«r aixa «n el* quaranta-vult números d* què constava
1* C.C.C, hl ha alfun« artist«* qu* •• repeteixen, A
a »és» quaranta-vii! t nu»«ros «i*a tot un èxit p«r m una
«•presa aquella on s'hi havia esmerçat tantes hores.

iuatr* any» «antenint 1*interès d«Is col·leccionistes
era »oït de 1 la Idea d'encetar «nâ nova sèrie es
fel» necessària 1 i»pr«»eln«libl« »i «s volta tirar enda-
vant.

La ièrle duria p«r no« ILS DE LA VIRA
1 constaria d« vàrie» colieecion» on »1 t«M »«ria nono-
grafie .

La diferència la C.G.C, rauria *n la unitat te-
màtica 1 en l'augment d«l tiratge. De SO exemplars pas-

a 75, mantenint-se «l« 8 d« col·laborador 1 l'Exem-
plar subscrit pel M.A.N. La major quantitat de
subscriptors possibilitava l'augment del tiratge
l'oportunitat d« «ant«nlr «1 mateix preu 4»a<lQyi«iel6.

L'*structura 1 la compaginació dels plecs, amo «1
gravat original 1 el text «1 comenta, seguia ««sent
la mateixa 1 cala collecció portava el seu pròleg, la
seva taula 1 la Justificació del tiratge com fin* ales-
hores .

En la nova sèrie s'Intentava fer gravar els artistes
que havien destacat més i Havien demostrat una millor
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desenvoltura en l'art del gravat. Caá« col·lecció reuni-
ría dotte gravadora 1 dotie escriptors que, agrupat« en
dots* pites, suposaria un lliurament mensual l una dura-
da, en teoria, d'un any.

Quan es va cloure la C.C.C, es ira enviar un prospec-
te de propaganda, amb una vinyeta al burl d» PLA,
on s'esmentava «1« possibles tenes d*aquestes col·lecci-
ons 1 que, ce« es podrà veure, se sotmeteren a cert*
canvis. és normal 1 comprensible, en un période de
sis anys -temps va transcórrer des d* la primera col-
leccio * la darrera--» ••entén qua le« propostes i les
Idees puguin variar.

fu lloc iti t »m ï Hunt qm* caractcrittawt !a "sï*-
Itsçié mtm a ftr KW» vclm§ ve t«»** *o*cfrílfii9>
Cammçar«* safé AJT2Í MUS, r*a*tt«af* ptr ¡iris«
•srtÍ9t99 Jt/*rtnt*. Seguimn, ne encara ««fe
7k t n CFA**, *Dct»9 paisatge* de te·etíana1", "Dot-
te vietane a« font*, *Dot*9 infants", "Seta* ?*«»**
de eire i biette»*, "Dot«* »ni «"ti t ut«*,
tfttfe rtligiu839m

t "oott* pa£*atf»* awfc z
tts. '12)

Sota el títol ILS Dl LA » «»•Aga-
va 1» Idea que aqualls que hi participaven eren els au-
tèntics, els Blllor». El» d« la C.o.C. havien estat
una prova. Era, 1 el títol ho diu, col-laccio de gra-
vats, pere la nova siri* es feia més ènfasi en els
gravadors en si. La pr«?po*tció 'Me" m LA

VIM) is «oït significativa. a «nttndr« qu»
aquells i no uns altre« «Is pertanyen a Les Edi-
cions. Són els que es mereixen ««r més reconeguts que
altres. És com si de la primera col·lecció se n'hagués
fet una tria, una valoració 1 ara restessin «1« millors.
Els més identificats amb aquell art havien passat la
prova 1 podien seguir gravant per a LA VERA. Havien
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obtingut» per dir-ho fréficavent( «1 seu carnet personal
d« gravadors de LA UOSA VEIA.

DOTZE um (19S4) (Pg.357, Ap.II)

D« totea lea propostea inicials, cine foren
lea col·leccions que sota el lema del número dotze edità
LA ¥E1A.

La primera d'elles, aparegué «l 1954 i

•nava encapçalada un pròleg d« J.V.FOIX i una vinye-
ta al byrl de JAUME PLA on hi havia un nu de noi» recol-
zada a símbol del tema de la collece ió.

Els artistes Ja havien participat en la C.6.C.
eren E,C.
RICART, HALLOL i PLA.

fret del ny fet per els gravat» deli
artistes repetidors tenen un« alta qualitat i «catre«
una coapenetraclé inter«»»ant el «*di. Tota ella te-
nen un segell inconocible del autor.

El vernís tou de Cn*3) is a prop
de la seva pintura 1 sembla l'artista s'ha identifi-
cat aquesta tècnica que amb 1'aiguafort de la
primera col·lecció (n*S C.G.C.)

Les puntes seques d* i de MOMPOU. tot i ser
la aatelxa tècnica, responen a expressions molt dife-
rents. La de (n*l) é« d'una factura sî erficial i
poc Insistida, propera ala aiguafort« a estava acos-
tumat. La d* (n«2) -en canvi- é« et«»* I d» tra-
ços curt» 1 trencat«. Amb forte« rtfe«v*« on 1«» ««tall*»
que e* creuen proporcionen al conjunt tan aire vellutat

•oït tàctil.
L'aiguafort d* MALLOL (n»ll) é« d'una gran be-

fff



Ile»*. L«» diferent» cremades d'àcid t el contrast del
treball del cap, on els traços són intenso» en contrapo-
sició a la suavitat d« la resta del ço«, 11 confereixen
una delicadesa molt especial.

JAUME PLA i E.C.RICART feren dos burins molt peculi-
ars. Quant a «añera 4* gravar, «1 à« RICART (n* 12} és
•oït proper als seus boixos. El de JAUME PLA (n»9) està
incidit més en funció d« les possibilitats del metall.

Menys afortunat és el nu d« (rv¡6),
ana aiguatinta m la goma nassa gratuïta. Ell estava
avesat als aiguaforts 1 ara la tècnica ««prada li era

difícil. L *aiguatinta pinzell, no per reserves»
demana un traç fresc» àgil 1 decidit, un bon
del dibuix. I això no es dóna en aquest gravat. L'ent«-
11» té un» sol» cr««ada » l*àcid i el conjunt resulta
pobre i taloent Inacabat» si e» tractés d'un »ssaig
de 1» tècnica.

Dels cinc artistes nou», alguns varen gravar
interessants i altre», mediocres.

CALSIMA (M5) féu un aiguafort a 1»estil
dibuixos t litografies, però qua- «n el aetall vm

resultar traaa d« filferros. 111 «ateix ens v«
confessar ara ne «1 tornaria pas a fer així.

(n«7i va gravar un tòri «pe »««bla tal-
urta d« les seves escultures. Volera dir que més que

un gravat sembla una «scultura. La punta seca no era
prou adient per aquells grafismes d« factura massa su-
perficial. Potser un vernís tou o una aiguatinta l'hau-
rien salvat alllor.

ü» (MIO), un altre «scultor,
va quedar gaire brillant «n «1 gravat, pere tenint
en compte que «1 v« fer sol i amb ell va guanyar «1 Pre-
mi losa fera -l'aquell any, em un toen reconeixement in-
cloure'l a Les Edicions.

fff



EMILI GRAU SALA (n«S) m f «r un aiguafort «Al punt«
seca »oït autòcton. In tll qu«dava r«fl*ctit ti MU air«
île gravador t quatr« anya «éa tard JAU« PLA 11 enco«a-
naria trata* gravata a 1« punt« a*ca p«r la primera é»
le« monografies «S*autora 4» LA ROSA VERA. GRAU SALA «ra
un artista reconegut i ço« a il·lustrador d« llibres «1
«eu tarannà s'emmarcava molt en aquest «atiï.

Per acabar, parlare« del gravat de
Íní4). sena dubte és un burí d'una nítides« i segu-
retat envejables. Evidentment un gravador fa el seu
priaer gravat xai na faria anar el buri d'aquslla «añera.
Ei nostre dubte e* va aclarir quan vàrem veure la
c rimera prova d*««tat era punta seca molt Justa 1

JAIME PLA va reconstruir en una altra planxa la
seva habilitat.

Aquesta fou d* les poques vegades que les seves
pecadores** prenien part en la col-laccio 1 van

salvar la papereta del quart plec de la sèrie.

DOTZE PAISATGES URBAWS DE ftAJtCELOMA (19SS)

CPg.42S» Ap.II)

El tema monogràfic de ELS DE LA
portava per títol 01
i «p«,regué el 1955.

El pròleg fou a la ma de amb
un poema meravellós que canta 1 lloa amb bell« lea
cose« bones 1 le« no tan bones de la ciutat comtal.

La vinyeta que l'encapçala fou feta per E.C.RICART,
«1 buri» i en ella e« compendien «1« símbols de la vila
mediterrània: el vaixell, propi d'un indret marítim;
l'atzavara, planta de clima càllid; la mare qu« acarona

f fi
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1 amamanta els MIM fill« 1 1« colo«* d* la pau que
agermana «1« poble« sota tl atabol de l'escut de la ciu-
tat.

El« dotze artistes que han incidit un metall per a
plasmar un racé de Barcelona han ««tat tut« vinculat«
estretament a la ciutat,Ja sigui per ser-re fill« o per
haver-hi viscut gran part é« la ««va vida.

El« Indret« captat« solen ««r punts neuràlgics de
la vila. Llocs com la Plaça de Catalunya, la Plaça Reial,
Les Rambles, El Parallel, la Plaça d« la Universitat,
el Parc de la Ciutadella o el Port, en exemple«
clars i molt significat lu«.

Més de trenta any« han passat de« els artistes
van gravar aquells paratges fin« avui escrivia a-
questes ratlles. En» va »eablar interessant veure
el pas dels anys havia transformat Barcelona 1 qui que-
dava d'aquells vells records. Amb l'ajut de la camera
fotogràfica» vàrem intentar captar el lloc precís de
l'estampa i comparar-lo amb l'actual.

Al Voluti III es pot apreciar visualment el resultat
obtingut. Hi h« llocs que ens va »er difícil prendre el
mateix punt de vista; d'altres, el pa« del temps els ha«
vi« transformat totalment, però en aljuit« la «l·llltud
és extraordinària.

Ja que l'angle de mira d'una camera i« molt
diferent »1 de l'ull humà i «és encara de la interpreta-
ció que després en l'artista* tot, ht lia estam-
pes realment pròximes a le» caractéristique« actual».

Mi (n*ll)t lâVIlt VALLS fn«4} i «TO-
BARÁ (n»lO) els tre« artistes nou« ei la «irle» la
reata J« s'havien estrenat en alguna ocasió a UI
VEIA.

Potser el més fluix d« tot« «1« gravat« sigui «1 d«
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BOSCH Mul (nte. Parall·l). U tema del Parallel que
tantea vegadea havia pintat ara «1 motiu dal seu aigua-
fort. La cremada tan uniforme, laa entalle« monòtones i
sense cap aportació a aqu*ata tècnica calcogràfica, «1
converteix «n un gravat rígid 1 d« poc interès. Sembla
talment un apunt més qu« una obra definitiva. Aquesta
estampa i la que féu par a la C.8.C* demostra que «1
gravat» o «i mia no l'aiguafort, no és paa la tècnica
més adient per

Si haguéssim 4« triar un paisatge dels dotze, ena
quedarien ««n* dubte amb «1 4« JOAN BÀRBARA.

BÀRBARA va aprendre a gravar amb
però aixi altres qu« també havien tingut «1 mateix
mestre van fracassar o «on oblidats é» la llista d« gra*
vador«, BÀRBARA n'aa una «Ec«pclé 1 la »«va ««»tri«
aiguafort i sta li é« reconeguda 1 merescuda.

La Plaça Letamend1 Í» »«n» dubta «n gravat excepcio-
nal d« la ço H «ce 10 i é« realment una llàstima qu« a-
qu«»t gran artista no hagi »«tat Invitat a col·laborar-
hi «n altraa ocasiona.

Le« punt«« seques A« (n»l), Çn«3)
no va tenir «n compte la inversió del dibuix a la planxa),
la VAN DEN (n«5) o la d« PLA
(n*9) «en també d'una gran bellesa 1 molt representati-
ves d* cada arti«ta.

En l'inaiiti ûm 1«« estampes d'aquesta col·lecció a
I1EXEMPLAR del M.A.N. no hi vàrem trobar cap feli-
citació é« Nadal. Hi« endavant, ERASME ens «n
va regalar una del qu« ben segur pertany a aquesta
»èri« Ja que «1« gravat« apareguéren al Ilari d'aquest
any (13),
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Et* «Ml M L'AWr (1956) (Pg.497, Ap II)

Sot« •! no« d« ELS HIS03 DI L'AHY apare Uè i a «l 1956
la tercera coli«cele Monografie* del número dotze.

JOAN VINTOLI f« un recorregut ••eri t Pel c «m í delà
roesos i en* Introdueix «i ten« que recollirà el« dotze
números de 1« «èrte.

(n«3), JOAN (ntio).
(n«11} i MARIA J.COLOM (n*12) «en enguany el« quatre ar-
tistes plástic« qué s'incorporen « le« Edicions cíe La

Ver«.
La col·lecció dels mesos recull dotte gravats

simbolitzen la imatge cadascun del« dolse dt
l'any: «1« tel» d'orient» el carnaval» el vent» l*e»f>era»
les flor», le« reveille», la platja» el aar, la v*r*«a»
la caça» l'arribada de l'hivern i el Nadal serien la
síntesi de le» dotte e«t«*pe« ipe configuren la col·lec-
cié.

".'e vanen t trobem estampes més encertades altres.
Hi ha gravat« Kilt elaborat« tècnicament. Aquest i« el
cms del de (n* 4), un verni» tou de gran
subtilesa fruit de moltes höre« de meditació i de tre-
ball. La gran quantitat de prové« d*e»tat e« troteen
a l'Exemplar Únic (onze en total) palesa aquesta afirma-
rle.

El« gravat« de (n«l) o é» D'A.
GALI (n*2) també una, mostra d'una major identifica-
rlo amb la tècnica i le« possibilitat« que ofe-
rir l»art de gravar.

(n«9), fidel « le* «eves puntes seques,
deixa el «en segell en el mes de Setembre i el« artistes

aporten aquest cop obres de gran vàlua.
MAMÍ realitzà un aiguafort -Novembre- «A



gran ri que»a d'ent»lle», d» f me tur* «arlada però molt
gràfic». L* danaitat d« 1 pria«? t*nw t la subtiles« del
fons donan a l'eataapa un« at»oafera aolt particular (14)

HARÍA J.COLO« gravà una aiguatinta me« propera a
que ir-»u pictòric que m» pas a la Unta gràfica. La co»-
posició é» molt estructurada l 0091 e tota la planxa ••n--
se deixar un espai buit. Tan »ola «la blanes de la HUM
aporten un corrent d'«ire al conjunt. Il »eu gravât cor-
respon al de Desembre.

RAFAEL (n»7) va fer una de le» sève»
tan caractariatiquea. Lluny ü* ia força i l'a-

treaalvltat é« la nà tremila de iENEf incinti«
«1 «etall entalle» de factura superficial i

f«ble.
ANAT (n«6) pr«n da ti 4« »«va»

co« féu «n «1» it t
grava un aiguafort transparent tels Millor» va
far per * LA (Juny).

El de la col·lecció ti la unitat temàtica
del» »Inora è» rtca i variaaa perqué caáa
artista v» plasmar score el metall »lid
li agradava del i allô que 11 era més suggeridor.

Hi ha representatius altres i
-jue «'identifiquen «1 moment, sense necessitat et llegir
el títol: el »e» -i* gener (el» á*§riefit}» el geferer
(el carnaval}» el Se t entbrg (la verema) 1 «1 Desembre
'Nadal;, en una -nostra.

El conjunt, perd» é» variat 1 constitueix una col*
leccio atractiva i interessant 4e tenir« Llançar una ae-
rie de dotze estampes, mensualment, amb «1 tema
•nesos de i'any, un gran encert per LA VERA.

'93

* M



(itS?) (Pf.575, Ap.II)

La penúltim* et 1«« col·leccions d'aquesta sèrie 1«
formaren dotze natures mortes i un pròleg de CARLES RISA
titulat Esbós d'una carta a un pintor amb una caplletra
xilogràfica d« JAUKE PLA que l'eneet«.

Dina «1 tema d« les natures mortes cada artista po-
dia expressa--se lliurement i segons el seu propi estil.
Pere dins l'academicisme d'una natura morta calen desta-
car les composicions menys convencionals d« JOSEP CUINO-

» de 1» GARCIA LL0ÍT, de XAV1E1 1 de JO-
SEP Mi MIRÓ.

Les quatre estampes esmentades molt diferents
tot i tres d'elles estan gravades a l'aiguafort.

XAVIER VALLS (n*ll) unes entalles curtes però
de gran riquesa i varietat. Les diferents 4«
»ordent ofereixen factura transparent cread*
l'ajut d'entaile« pere elaborades. 11 con-
junt és un dels quaeres puntal tistes«

Cn»i)t p«r contra, e«pra uns traços
llargs va creuant per elaborar «Is diferents
d* grisos.

M» {««12) ha creat un« original natura
«»b un gall 1 un on ha aconMfuit la

qualitat del vlaet i die le» fulles seques del blat de
d« fonaa «agistral» trices simples perd «oit

estructurats i gens d'aprenent.
PLA (n«5) va gravar un burí aab grmn Professi-

onalität. Hi predomina 1'entalla perduda 1 parallela,
molta riquesa de matisos, pere alhora transparent.

(n»3; va fer una altra de les seves
puntea seques amb un solc molt profund, de traç Insistit
1 irregular. Hi ha perd alternances de factura densa amb
altra d« molt superficial, fot ell és un xic matusser.

»•i



amb desproporcions intencionad«» qu« li donen wilt«
bilitat i caràcter.

MANUEL HUMBERT (n«10), «n canvi, no va «er tau «for*
tunat. L'aiguatinta torna m ser im fracàs, potser més
que a la col·lecció del nus. Ara les formes queden totes
confoses. Els elements s'apiIonen sense distincte. La
creuada uniforme de l'àcid no ajuda a explicar els vo-
lums i tot s'amuntega sense entendre's. La mica d'aigua-
fort del fons tampoc ho soluciona.

a pintura podia ser interessant, pere en el gra-
va* no se »n va sortir.

Bill (n« l ) participa per prt»er cop a Les Edi-
cions natura aorta gravada al burí i « l'aigua-
tint« d'un gran ioraini i espontaneïtat.

tornarà a demostrar 1« seva vàlua ert un
meravellés buri als tesMis de circ.

DOTZE TOIES Dl CIRC 11959-1984) fP§.Í4St Ap . I I )

Els de circ és 1« darrera colieccié de 1« se-
rt* i si toé «• va encetar el 1959, va quedar estroncada
en el n«8 degut a la *aort accidental de l'esposa de JAU-
ME PLA.

El pròleg és de Di amb vinyetes al
per i gravaées per

PLA.
El» vuit priaers nâaeros varen sortir regni amen t a

partir del 1959. però els quatre éarrers e« van realit-
zar el 1984 per tal de completar la sèri« «n vist»» a
l 'exposició que es volia fer el Palau de la Virreina el

soore totes les col·lecciona de gravats de LA
VERA.

Els darrers plecs varen ser la col·laboració
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me« recent i ulti«» d« LA ROSA VIRA. U« gravadors foren
JOSEP AMAT (nifi, JOAJI SOLER-J O VÉ (ni 10), JAUME PLA
(n«11) 1 IGNASI (ntl2).

Dels primers números destacaríem «l treball d* lues
gravadores: «i gravat ito «ARIA J.COIAI (n*l), on desen-
volupa de for«« brillant 1« manera negra amb rodeta, i
el burí d» BRU (n«8).

D'aquest burí podríem dir que no té res i que ho té
tot. La seva simplicitat i «1« cops d'eina donats en «1
punt Jast 11 aporten un aire vaporós i àgil.

L'estampa, de MARXA J.COLOM és densa 1 pesada de fac-
tura perd «clt pictòric*. lla tocs d* llum tan encertats
i l'estudi de la composició salven la possible confusió
que hi pod-it haver. MARXA J.COLOM oopl« tota 1» planxa
i no deixa cap espai sense gravar. ROSEI BRU, en canvi,
fa tot el contrari. En el seu gravat predoni«* el gran
espai blanc del metall i el burí ha incidit el
coure per a perfilar les figure», «1» acròbates. Hi ha

entalla s'escapa» pere ne hi fa res. El gra-
s»ho pot permetre i la taabé.

gravats ben dtferenta l'un d« l'altre»
tots dos l«pre«»tonant».

Aquí es lerne s tra un le« possibilitats

del gravat sen inacabables l milt àmplies. Inigualables
per cap altra tècnica. cal recordat que ambdues
artistes eren gravadores i coneixien el» secret» d§a-
»«luest art.

Les ultimes aportación« a LA VERA en aquests
de cire varen ser aiguaforts, una punta seca

i un buri.
11« aiguafort« de JOSEP AMAT, col·laborador assi-

du a le« co 11 «c c ions, i l'altre d'IGNASI que Ja
havia fet una primera estampa per la C.G.C. Ara, després



d* »és d* trenta anys* les entalle« de l'aiguafort «en
més irregular« i IneIdides avb gran llibertat. E1 dibuix
pales« tot« mm evolució esdevinguda pel pa« del temp«
•itti« una estampa i l'altra.

JOAN SOLER-J OVÍ va realltiar una punta seca amb «1
tem« tòpic d« diarii* Ri vel, essent Púnica col·laboració
a LA VERA.

l a JAUME PLA i« degut «1 burí sota «1 é«
Espectador« mostra la cara esterada à1une nens.

Els quatre gravats estan tirat« amb un to bistre que
els diferencia de la resta i a la vegada demostra
foren estampats conjuntament i en una altra època.

lis textos i les portades d'aquests darrers gravats
així coa la portada general d* la col·lecció 1 la taula
foren lapresos en offset perquè la S.A.O.A.6.» societat

v« i«prl«ir gairebé tota LA VERA* €l»sort»da-
el 1984 ja no existia.

Paral·lelament a les col·leccions catalanes« LA
VEIA encetà unes col·leccions d* gravats a Madrid des «le
l'any 1955. D'aquesta comesa, de LOS
en pariàrea tot seguit al quart apartat d'aquest capítol.

Els llibres de LA ROSA VERA encara van seguir fins
al 1982, però, quant a les col·leccions« «Is
DE CI1C fou l'ulti« vestigi d« l'editorial.

Les col·leccions es acabar per diversos motius.
El principal fou 1« tràgica mort d* l'es-
posa de JAUME PLA, esdevinguda arran d'una caiguda quan
realitzava exercicis d« gimnàstica. La Norma,

%

li havia fet costat en tot moment, «1 deixava sol i amb
filles que mantenir. Això succeïa «1 1959.

A JAUME PLA li calia traballar i guanyar per
tirar endavant la fanilia. A LA havia dedicat
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deu anys de 1« seva vida i Js. estava cansat. Deu any«
de treball sense parar, cercant artistes plàstics, «nsl-
nistrant-los en l'art del gravat, buscant un escriptor
adient a la seva sensibilitat, tenint cura en l'edició
de lea estampes 1 dels textos, promocionant les edicions
arreu, coordinant tot* els afers...

La »èva tasca d'editor i director d'edicions de luxe
1*havien empès cap a contactes Importants CIMILO JO-

CELA o PICASSO» 1 aquestes obres li reportaven més
beneficis econòmicament parlant.

Per altra banda, PLA creia que LA
i en concret les col·leccion». Ja havien aco«plert 1* se-
va funció. La idea inicial de promoure el gravat, ite do-
nar m conèixer aquest art als profan«, de f «r e»
parlés de LA UOSA VERA i del gravat. Ja s'havia aconse-
guit. Seguir endavant hauria estat perdre el l
1'intere* inicial.

així doncs, s*ae«baren les col·leccions de gravats i
LA continuaria ««b l'edicte dels llibres
(vuit eoneretaaent), del fin« al 1962.

VÍCTOR M* D'IMBERT tindria a veure amb 1«
nografi» de

A partir d'aquí, le» relación« entre PLA i
1» s'anaren distanciant I el« contactes

foren cada cop «enys. Amb els llibre«, K* 0*11-
no hi havia tingut res a veure mai i tampoc alesho-

res ho fiu,
Let col·leccions de gravat« de LA ja »»ha-

vien clos i les exposicions, els articles de dia-
ris o revistes, els comentaris o el« col·leccionistes hi

dir l'últim« paraula.



T««b* nosaltres he» volgut dir-hl la
aquest treball perquè creien que t són Impor-
tants com p«r fer*ho i p«r t«nlr-l»« *n l*ia*it
del gravat 1 de les «res plàstiques «a general.

tat
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