
rosa vera
APORTA?:: à LA DEL GRAVAT v:.*?\ A -«r<: .'*TÌ



ELS ttHKtS mIigiSfiâfim



If 5

2¿

14 MALVtSTAT S'

st .wrïiïffjrr rr ; ' T



n aquest capítol* hem dividit els llibres de LA RO-
SA VIRA «n «Is iilbr«» '»illtt·tr·t»1* per JAUHE PLA t «n
els "dirigit»** per JAIME PLA «eolHnt-nos a I« distinció
que en f« FRANCESC X. PUIG tWIRA a ia «onografia 12
vats i un autoretrat d» JaygtJPla. H«« fet -però- alguns
canvis. Quan parle« d« ÍÏlt*r«s il·lustrats per JAUME PLA
volea significar les obres en què hi ha gravats origi-
r.als seus. Els dirigits son aqyelîs on eis gravats per-
tanyen m d'altres artistes però en els quals JAUME PLA
en presidi l'elaboració. De tota »añera, dins del primer
grup, dels "í llastrats" per JAUME PLA, també cal fer es-
tent que, a la vegada, ell era el director 1 el realit-
zador dels gravats.

Les tres «onagrafies en el darrer
s'haurien incloure ert aquests

fa eo» ja he« dit. els hem
93 Is perquè f o raen, p«r les característi-

ques, un i
una al t r* d* les diferencié» astts l 'apartat d«
I. PUIG és «1 fet qu« nos«ltr«a no inclòs
Obres^ ..... eoapj«te« de lavier jtenftuertl «n «l um

llibres il·lustrats p«r PLA. Si bé hi h*
i litografia seves» hi h« il·lús t rac i on«

d'altres artistes i aleshores 1 indo» «n «1
dels llibres "dirigits** per difcrcnclar-lo É**«p*ils qu*
r.?«*és tenen gravats d« JAIME PLA.

d* l«s r» pertanyen a
LA i on PLA en fou 1* il·lustrador i/o «I
director 1 QU« en colla. La tasca

emmarcada en «i d'aquesta editorial i « «lla
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«fis h«« cenyit, «ssent per si mateixa prou interessant
i prolifica.

Anem a parlar seguidament dels llibres il·lustrats
per JAIME PLA.

Del total dels sett* llibres que es van editar sota
el peu editorial d« LA ROSA VEIA amb gravats originals,
deu pertanyen a aquest grup •! bé el darrer <i« tots,
la seva monografia, 1*estudiare« «n l'ultima d*«-

capítol,

Analitzant un per un aqu*»t» llibres »preciar
paulatina »i 11ora en la ssva elaboració, tant en

l'apartat d*t Ilustración« en el de coapmginació i

text» acursnt el» detalls
1 sensibilitat propis de les edicions 4« bibliòfil,

«n obra feta cal un esforç
i per «cofiaegulr de profitós i d*
qualitat; PLA va tenir en mo-

ment, figura cabdal de la bibliofília d«
po»tgy*rra. No hi ha l'experiència i l'esforç

«i «i 11orar han deixat rastre en obra i
es íl*scofe»-*lE un canvi el procés evolutiu

del prisier llibre fin» al darrer.

LES BENIGNES de (Pf.29,Ap.I)

ço t el pri»er llibre» é» claraaent»
tal «1 autor» un llibre d*aprenent. Fou
1» a il·lustrador gravat» original«
i « director. S'«videncia en le» il·lustracions
d* l'obra i« Habilitât tècnica i 1« Mediocritat de
1** iMtfes, propi» de la in«»p«rièncta i del con«i-

PLA posseïa *n aquelles envers
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«1 gravat. L*« entall** »4« molt indecises 1 «1 dibuix
polir« éê concepte.

De tota «añera no «« pot desestimar aquest llibre
perquè tot treball crea un pesi t que permet veure allò
que s'ha de fer i aliè que eal evitar en una obra futura
1 «ixi es palesa en le« obre» que veurem.

£n Les coses benignes s'intentava coordinar l m part
impresa del text anb la pròpia inatge. SI» cinc capítols
de què consta el llibre sén encapçalats per cinc gravats
disposats à la part superior de la plana i deixant lliu-
re la part inferior per ai tent» tot procurant la
pisada précisaient el »at«1x eapai de 1«» lletrea
per evitar »imi l'efecte òptic de la cubeta. En
obra. PLA ja hi va inclour* les caplletres dife-
renciades d« la i els culs~de-llàntia en un Intent
<ie distribuir i equilibrar la part escrita la grava-

da.
Foy el pri»«r 1« lletra (7) d*

tipus molt vulnerables i de consistència fàcil-
ment »Gstr*v«n irregularitat *n la recollida d« tin-
ta. l'i«pre»*or del llibre» no

tenia lletres d« fundido. Allò significava
vàries pàgine», caràcter caràcter, d*u« a un, i tor-
nar a treure'ls per altres fin» a
tot el llibre. Aquest« lletra, a LA VERA, 1«
fari» servir pel pròleg de 20 tafgha», *b*ndo-
nant-la definitivament «ntrari« en contacte l»
S.A.D.A.G. (Societat Aliança D*Arta Gràfiques) on «Jtpe-
riaentà tipus i la possibilitat de
dre tot el llibre d'una »ola vegada.

Le » caplletres d e L e g e r e n xilografi*
es estampades arnt un altre color de manera ealia ti-
rar prl«er el full el t«xt en negre» ds-spré« la ea-
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pi tal «n color i dArrera»ent «1 gravat. Una tasca labo-
riosa, entretinguda 1 aab força ambicions per ser el
primer llibre que confeccionava tot sol JAIME PLA qui
•à« bon principi v« sortir a la palestra a p«r totea.

20 TAMMKAS le (1945) (Pg.f?, Ap . I )

El 1 libra um LA VIRA. 20 tannica!(iI.étti
i liter« on PLA ha fet «é« d*111 u«trader. Aquestas
eren les seves paraules quan «s referia a ei'l:

éê i*»? !!Ü!** dt§ graffiai » f*rí »**"? 3 :~!*!i*jr~
2 «rf **» *rtí>ta fiï* et tl ~illcr Iliir*

í/" **#

««ï »obia qkê vclît* ¿tr, *̂  îcrnai'-î ·1,";
í M ü* ï rar 5 ixi í 3Í /¿«mi ïoptar u»w «T: j

»*! !»:;•«? •"/* ?*<* ne pat *fa»iiídbta,
•Í*s»?l?a0t3, a «ic Ï ï* »w «t'fct fel. ,'...J
•i, »-'•* í* p**!«9 TU« la ¿it*tifis&*i<S
ir*, ,r la *rt"í£,ífl TU« »**n podria ftr, /f 7i€ /*
« Ilï'i-r* l'ien apFtntffit qtt* bmea per difrrmta

PLA diu il·lustrador 4s «1 «íi 1er
l l ibre h» fet «a refereix a l'esforç per interpretar
les paraules de CA1LIS RIBA i traslladar-ho « un gravat.

En l'apart»t "L* Rosa Vera en pro à« la bibliofília**
un dels essencial» per s«r un Il·lus-

trador úe 1 librea era la sensibilitat p*r part d* l'ar-
tista piàatlc en captar la Idea de .ï*«»criptor i inter-
pretar-la. La iMtge resultant no s«rà
d* reproducció, »ine tf*Interpretació. 1 «n annesta dife-
rència rau «1 interès. Per tant, malgrat hi hagi
deficiències en «1 conjunt global é» l*ebr« i «1«
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vats siguin «tés lloables en ob r« s posterior*. JAUME PLA

segueix considerant que aquí é» on féu mes d* il·lustrador.

Quant • tècniques, é« un Litre de tanteig 1 d'expe-

riaentació. JAUPE PLA encara n« coneixia ni {fealRav* el

barí i els vint gravats ¡le qué consta sen majoritària-

ment aiguaforts «afe algun tec d« punta ««c« 1 d'aigua-

tinta.

LA peculiaritat d*aquest Hibrt t «1 valor no
rau «n les i W us tract e«»» ttolt aeàiocres encarà

de concepte tf'exectjciS d*otoli«aar es v«

f «r 4* diferència d« Les cosej^Jag-
n ignea). el valor e T en la distribució
f u l l s i 1* global. Let lletres de tan-

eren a l'angle inferior dret i es-
querre respect ivaient» la plana sigui parell« o
imparella. S'enfronten en simètrica disposició í «Is
fa i l s * tall de llibre
escativanes li confereixen un caire orient«! i dife-
rent a qualsevol altre llibre. l'obra estiguí relli-
ga ia en d'mcordio té explicacions» «s-

els gravats pels costat« 4«! full hauria fet
•li f Ici l co inc id i r petjades i, a part i* ser desagra-
dable m I* vista, el llibre hauria reduït a
planes. I si els al recto Jel full ,
hauria un llibre 4e vint planes »»«re no s »hauri-
en enfrontat els i la conqpaglnació seria total-
ment avorria*.

altra de les consideracions PLA va
tenir en a l'hora de l*8bra la
d'escriure el ti tol a 1» part superior €e c*tfa full pere
«b lletres, i no 20 Així

harawnitzat a«b el de 1*escriptor.
Malgrat que PLA s'haguéa esforçat «a



tar 1«« tannkas de CARLES RIBA enprant diferents tècni-

ques de gravat 1 cercant «1 rita« del pom»« creien que

1»intere» principal d'aquesta obra es troba «n 1»origi-

nalitat de composició i «n «la detalls de construcció

del llibre i no pas en els gravats.

Fo« «1 darrer imprès per il«»

lletres de 1«« tannica» eren gravades a la planxa -Junta-

ment la i li -4» tracie- * partir d* un fotogravat «n ne-

gatiu, II tipògraf «1 text» d'«qui te* n v» ex-

treure un fotogravat en negatiu i JAUME PLA v» fer 1»

* Í*àcid. El resultat «r» planxa d* »«tall

la il·lustració i 1* lletra gravades i s'estampa-

alhora,

A diferència d* Lea co»«» &tnijrtgst on JMJKE PLA
penals »Is de ptr editar-lo,

?€• .tannjcas s'elaborà de icort entre l'escriptor t
el gravador, al xe f» JAWtE PLA ha-
ver aprofitat 1 "ocasió CARLES RIBA era viu p*r in-
vertir els papers i ell qui Il·lustrés «Is gr»v»t«
en lloc de ser m l'inrevés. Pere éavant d'a^yett* refle-
xió, JAUME FLA comentava p«r »qy«li encarà
r.o havia fruct i f icat en la »evm ï« c»r»cterls-
tic« de LA YE1A «n »ra l'escriptor glossava

gravats el text. ts «és» fou arra« pro-
bleats que li il·lustrar «I llibre que decidi
"venjar-se" dels escriptor».

lliör«, però» té t» §re« error. PLA v«
on paper col« pensant-se t*l«pri«irien

mi l lo r «Is gravat». II resultat é» plena 4*
i taques. El e*««plar» en canvi, el v« tirar
paper de f i l antic havia trobat en llibreter»

de vell i està Intacte.
oh altre «rror del llibre 1«« plau*** eren
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de tene i tirar més et seixanta prove« sense niquelar
er« impossible. Il* ni que i «dors «tel paf« 11 van eagwesrar
tres planxes que va haver de fer de nou. En aquell temps
JAJME PLA encara no coneixia ÏF cas/a "Cettens Fre res** de
Parla on «és endavant duria les planxes a niquelar 1 a
»cerar.

aquestes pri«em» obre« foren editad*« l'any
1945 però a 1» portala hi cenata la data de Ii35 p*r
question» úm censura. JAUNE PLA» enguany,

falsificació bé ingenuïtat i un xic
d« bon« fe. Si «ís de la censar* «l» vollen "pescar** er«
ten fàcil de fer-ho, falsificar» pere, tr*ur*
la por dels venedors envers 1» distribució -1c llibres
clandestins i cr«gué er» «¿ta
per apaivagar aquella inquietud.

TMISTETA d'EMILI (Pg.l66, âp.î)

1'experiència « là Xcntaner
i Siso« el mestratge de DE i després
d'elaborar Les i 2Q_tarala» a 1* impremta
de PLA va «stabilr contactes amfc la
S.à.D,à.G. on v« seguir el *pr»n«fitat§e i on «s va
fornir valaient «1 "savoir fair«" **»r«piitecte áe
llibres11.

fristet«. seria la pri»*r«
obra en yn résultat ben ti
teni• en el cinquè d*ls Ilibrea

iliu»tr«v* i dirigia (el tercer Edición»
de La Vera).

Tal succeïa *n Les ceses benignes, l'eaeriptor
del Îllore J« era i calia cenyir-*« a un ja
dos.



IM mul 1 er de JAUME PLA, la Norm*, era companya
i'universi tat d'ANTONI VILANOVA, besnebot de i ' a u t o r del

] libre. JA'JME PLA, després d» llegir ti text, 11 denarii

per illustrftr-lo 1 AJfTOKI VILAHOÏA acc«41 sufttouncnt
tot ajudant-lo. PLA v* p*fi»ai* que aqy*Il era «1 11 lor«

que serexia «Is honors d* fer-li una gran «dielò I posi
a 1'obra.

a gr»va«lor« en t Is
i libi»«« anterior»» p«rê I« é« âitotti» «near» té

4«sitj»r »l »n le» êAFmpfm gravm-
al burl on lu «à i «i cervell coorti-

nar-se gmlrebé A 1« perfecció.

s*h« intentat harmonitzar ¿ re laci mar I«
p a r t e s r r í t a anfc ¡a gravada. Les catorze puntes s*qa€S
l^e el ?cnfornen *ncapçalen râla r ap î t s l mist la l l e t r a
;-.pr*sa iintr« la pisad* 1e î a pîar.xa i aœb la capl l i t ra
i «I riñere ieî -api toi estampats *»n un altre c c l r r . Per
5-pîrar els paràgrafs le caía t a p î t c l , hi estasia ¿nés
vinyetes x i l og rà f i i - ea i en a l t res hi colloca un f:tc-
gr«v»t qu«, « t a l i 1* cui-de-11ènti*» «I text dis-
posat «n pi renia« invertia*.

En mqyest l l ib re *» trobar CIM» un
les l letres 1 haver nullet el p«p«r per el
gravat, el repintava de i «I
de repetir. Al le on 1« lletr« irti i« altre
fi-ar i t. el repintava san llapis tint«.

T'ençà d'aquell dia, JAUME PLA sempre prcv« ia lle-
* r m i la «ull« d,€ fer-ne el tlratg* couplet.

A Tri stet« fou i* primera vegada qu* JALKI PLA uti-
litzava planati d« coure esdevenint Ja el a»t«ll aaual
pels gravats. Aquestes planxes» a l'igual qu* Les

b»nijpte«. estaven signades pel gravador, JAUME PLA
ho féu perquè hi h«vi« una certa tradició. Pen««* *n els



bolxo» 4* RICART. ¿»ULLÍ PINELL, «CIANO... Després d'a-
quest llibre. però, nomèm fttmart* ». la justificació del
tiratge t pro«.

A la S.A.D.A.C,, «1 costat del stestre JEAN TRQCHUT»
JAUME PLA vetllava c «da paa en l 'elaboració ciel llibre.
La seva compenetració amb IHapressor seria un element
fonamental en el resyltat final de l'obra.

Tristeta denota un sentit de la compaginació -noit
*és sMid i »ica a »Ica veient un canvi en la con-
:*pci6 global 1* l 'obra per part de JAUME PLA.

El l l ib re nostra ses integració entre la part grava-
ta : *.a part escriba. Les il·lustracionf es troten inter-
• a l a î f s en e¡ text i fcrten an conjunt delicat i evcca-
í:r íe la Barre t ina del vuitcents. Les puntes se^u^s sen
-¿s fresques i assenyalen -.és domini íe l *e ina corp-arat
art els t>:s l l i b r e s anteriors. La interpretació del text
p a l e s a -r.a r rr.penetració -,és estreta entre gravai?r i
^5?n?*? - r t r t i sue ree^r.elmwt que és rr.és fàci l :nter-
çre 'sr ; : I l u s t r a r jr.a r.cvella ^ue ne pas ans p ¿exe s
:-~ f i s le CAPLES SIBA.

Tal ten ir er. ?3n?pte tar.bé que. parai le lament m La
?:SA V E F A , ,*A*JME PLA illustrava i i ir igia altres l l i b r e «
> t : t l : : f i l ;ue l i reportaven neves Idees i wane re s -í«
plantejar-se l'obra.

LA MALVIST AT D'OR I ANA de JCSEP

( P g . 2 3 7 . A p . I )

La d* Or i an». «i priaer llibre de JO-
SEP qy* iliuatrava l «1 on vari««
tinte» en «1« gravat», i» faria en
ocasions.

Er« un llibre oferia



possibilitats. El "pistltx" medieval itzant que va es-
criure amb ffwt 4» l* llengua fou
un bon ham per a PLA.

Aquest text li permetia cercar «elución« lìver-
ses en la compaginació entre la imatge 1 1« paraula,

això ho «profita p*r ineleur* «1» §rav»t» en divers««
posición» tot cercant l'equilibri 1* tscrlta.
El resultat dòn» lloc m mim lectura visual d« recorregut

i Si ti ceppare« Tritte ta, l«
imatge-text, al bé no seapr« él afortunada,
decisió 1 «estria p«r part d« JAWŒ PLA.

ara la ioatge pren *«pIacaments diverses er. relació
al text» 1 mquest, p«r 1« compcctcié í cursiva i ro-
dona» en fens» d* cul-de-llantia, fragments

d'altres estrets, cossos désignais.,,»
visió d« prcfessícr.aütat. Fen«"' que

hi h« 1 libres ptr la seva acurada tipografia, per

la l pel Joc visual entre els diferents
d* lletres o «I gruix dei caràcter emprat, pcíen

ser considerades p*r sí ctres de bibliòfil sense

necessitat de cap il·lustració. La malvestat i'Criar.a a
a d« l'originalitat *n la roupO'Sició -del text,

hi afegeix l'eleraent gràfic del gravat amb múltiples va-
riants.

dit» 1» tipografia t« Im-
portant a i*hor« d« «n aquest iîibre. JAUNE PLA
va fer servir la lletra Ibarra (10), combinant la rodona

la cursiva» perquè els altres tipus no li servien,
no proa bé allò Que velia aconseguir i per
reflectir 1'«»perit de l'època. Cada capítol forma «na
unitat tipogràfica amb un títol que acostuma a ser llarg

ratlles, entren l'alçada de la capital» fon
c»ix» alt» J cursiva i el text cloy en
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cul-de-1 lanti». Les capitals varen ser dibuixades per
JAUME PLA Í fotogravades després.

Quant »!• gravat«, el coler trtu força a la ioatg«.
Estampats només en negre són «oït «és Interessants.

In un« ocasió JAIME PLA diria que:

La, ttefmaa à* I gravat ka d'argumtntar-tt **» !*«
s f ves poeeibilit&ti genuïna, m «I fet -í* poder
aeonseguip allô fît* éë t»fw«*¿H* en yua
altra tècnica. Su aqutst »entit tbeülut «!
no aftftix r** dt nou si gravat, ni í

Això ho afirmaria anys tara d'haver fet

l l ibre t nosaltres ho recolzen. Sobretot Sr»~
vats Il·lustren Afluent» obra. Nosaltres, però, hi
afegirien que si bé é» cert que el gravat té carac-
terístiques pròpies que no Imitar ni igualar al-
tre mètode, cr«ie« a volte» «1 color
un valor propi al grmvat st aqu*»t es en

coordenades, imitar res ni ningú. Altrament , î a
força del negre sobre cl blanc del paper no su-
perada pel color «n un ssateiE gravat. En tot hi h«
d'haver altres elements o factor» el reforcin, fet
que ne es aqyí .

A La malvestat : .d*0riana, vegada »t 'ns
tra 1 'aiguafort no és la tècnic* «dient a
la de treballar de JAUNE PLA. La eoi ï -Jes»
burins o la factura de puntes «eques dels darrers
llibres resta encara lluny d'aquesta otorm. Fin« i tot
Tri s te ta tenia interès en la part de tècni-
ca i de dibuix en el gravat.

El paper per llibre fou ftt » «à p*r 1»
Guarro i després, la restée, »'aprofitarien p«r lli-
bres «és: africà n»ira i 11 de l'Infant Jejtúa»
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EL NAIXmPff DE L« IHTAIIT J18Ó8 de

fPg.tu, Ap.i)

En E I r Naj>«P«nt__de _i|:*Jgfgii|= Jgato, inspirat .-n tí
text de FRANCESC EIXIMENIS, 1«« il·lustracions »»inttrea-
len *n l'obra * tall de vinyetet I sui»-de~Ilanti», in-
tegrant-se planaaent «n l*e»€tructura d«i text qu« ««

«n columnes simètriques a cada plana.
f» «1 primer llibre on hi apartin la «arc« « l'aigua

d*» LA VERA 1 «1 darrer d« t re a en «1 p«p«r fet
a mà. Aquesta filigrana editorial apareixeria d'a-
leshcres a totes Iti adiciona.

Aquest llibre és p«r altra l'únic dins La ROSA

VERA JAUME PLA va illustrar xilografies. La co«-

paginació entre 1» imatge i «1 text recorda els
crits medlevila, integració entre la part

gràfica i ï'escrita. Hi ha perd un greu probiwi« l és
arreu es «1 fet d'Mittpreaai6 fantas«»"

oït ei gravat es tranallueix, no ptl darrera» al

full del davant. La impremta Hort», JOAQUIM l
al capdavant (Barcelona» i«?i-lf5fi), havia c<ut

a terme edicions de lune de gran qualitat d*
r.itjans dels 30. Pere va contimw-ho «1

gendre MASAWÉS i els resultati foren co«pie-

diferents. Ell fou l'impreasor d« El Maixenent

de l'Infant i PLA atributi* tl fet d« i« i«-
fantasma a la poca habilitat del tipògraf en

1"ús de la Minerva.
El text fou 1« lletra Micolàa Cochin

(12) 1 és l'únic« té aqueat tipua de lletra « LA
VERA.
JAUM1 PLA h* aconseguit relació «oït adient en-

tr- la Imatge i 1» paraula» però «ixo »ueeeïa el 1951,
anys després que »orti» « la llu« el privar plec de
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la Dt GRAVATS on «1 gravat es
deslliga tfe 1« paraula 1 la supedita m eil.

Aquestes ànsies «l'alliberà»««! 4« l« il·lustració ja
venien cobant «n «1» Inta« de JAUME PIA fin« que «I

«adatarla d« pi« 1 »aparició d« 1« pri««r« ncnogra-

fia de LA a*b gravat» a «»ILI I tes-

tos de JOSEP I OLIVÉ. Però <te 1«» monografies «n
parlaré« en un altre apartat. Si «ni cenyiu als 1 libre»
il·lustrats per JAUME PLA« «r« tocaria el torn a Castilla.

CASTILLA de (Pg. Ap.I)

Castilla PLA encetava 1« "revenja dels il·-

lustradors" en J •àlibit llibre« gravats i

mostrava la mestria adquirid* en la
Cuan vaig llegir por prillerà littore,

ç* vaig per 1» facilitat d'aquell es-

criptor vallissoletà en relacionar les hlostèries que,

si bé eren independents i un propi, al

te í x les entrelligava habilitat sorprenent.

Però encara va se.* la «dairaeio vaig

bentar-me DEL1BES s'havia inventat tot allò

dels dibuixos que PLA li ensenyi.
El PLA il·lustrat ¥i«Je a la Al-

corria de CELA i fou aleshores v» des-

cobrir el paisatge de Castella,
El el va «passionar d* tal for«* l'any se-

güent inicià yn llarg viatge per aquelles contrades cer-
novè» pel» dibuixos. MIGUEL SELI1ES

seria l'Itone idoni per il·lustrar aquell« gravat« «1
llenguatge tan planer i tan autòcton .

disset historietes de la «ate-iJta extensió



un«, MIGUEL DELIBES se les ingénia meravellosament per
tal que «1« gravat» «ü PLA s'omplissin fe vidm 1

d* personatges. Cada història is una història « part,

però alhora tot •! conjunt té t» lliga« entre si que ti
configura co« una unitat novell fatica, tant i» «ixi que
imatge i text es coopleiwnten plenament, DELHIS inter-
pretà tant d'encert «1» burini a« JAWI PLA qu« el
llibre és nillor llegir-lo la i«atge «I costat qye
no sense. I el» gravats també prenen sentit
les paraules qye l'escriptor els donà.

A PLA, Castilla é» un delí llibre» que li fa
menys vergonya tot i I« part tipogràfic» té un de-
fecte difícil de solventar. El paper v« elaborar la

Guarro era »oït bo per estanpar-hi un gravat,
necessitava molta pressió per la part tipogràfica i això
fa que la lletra es marqui pel darrera, desa-
grada enor»«««nt l'autor a cercar 1« perfecció

en tots els aspectes. Si es fei» poc» pretsio, call*
excés de tint« i aleshores les 11etrea renosquejav«n.
Va s«r »oït difícil trobar la presale i 1« tinta a 1«

mirla exacta.
En llibre JAüHE PLA hi aplicà el de

•deixar an en p«r notificar els i a
part: Així ai qut »n'te jo. ne lo tn-

•;—. .'13;

J« l'havia ««prat p«r priner » El^

llibre de les bèsties de LLULL Il·lustrat per
el 194? i era un mitjà molt »dient per «antenir

l'estructura de bloc rectangular, tancat 1 qu«
s'enfrontava a un altre rectangle de les «ateixta
característiques format pel gr»vat i «««arcat p«r l'em-
premta de la cubeta en el paper.

Castilla consta «le disset byrin» -«i« «1 del proleg-
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gravat« « les planes Impare11es l il·lustrats per sengles
textos a 1«« plan«» te l'esquerra. Obrint «1 llibre, «1
conjunt ofereix una visió simètrica i regular o« dos
b loe P compactes. Tots els gravat» paisatges 4« for-
mat apaisât «»n la mà del gravador s'espande i x folgada-

a cor què vol».
fai »ueeeiri a L*Albufera d« Valencia i a Les

c orna r que s. del Principat, totes It« iaatges foren extra-
tea del natural 1 no porten lletra impresa «1 dors, lle-
vat d« la que encapçala «1 pròleg.

Aquest» fou l'única vegada JAtME PLA escollí»
un escriptor castellà per Il·lustrar un dels llibres
a LA VIRA. Vm «er força criticat per fet Ja
que editorial h«vi« tingut un catre mar-
cadament catalanista. Però JAUM1 PLA v« deixar de
els de la llengua i va valorar alio
era realment important per m, l'art de 1« bibliofília i
l'obra fet« : el valor literari del text, la perfec-
ció en la part tipogràfica i 1« qualitat «n let il·lus-
tracions.

MIGUEL DEL1BES era un ««erlptor va
captar sorprenent mestria i sensibilitat l'ambient
suggeridor d'aquells gravmts i» «ra normal, no
es podi« traduir al català perquè «r« treure-11 tot «1

• i originals. L'artista» però, segui*
PLA i no P!*» i els gravat» te-

nien un 1'entalla dolça 1 austera del burí.
A Castilla hi ha una píen« concordança entre 1«

imctge gravada per PLA i el text d«
M'atreviri* A dir qy« d« tots els llibres é» «1 qu«
reflecteix la d« LA «n «1 sentit d« ser
l'escriptor le» seves paraul«» il·lustra i inter-
preta «Is gravati. El text é» cèpia fidel d'allò que



hi ha representat « lea imatges.
A L'Albufera de València o a Les comarques del Prin-

cipat que veurem nés endavant, «algrat que hl h« una
correlació, «i text podria variar i no Influir en les
lutatges i vlcevera. Una mateixa comarca podria estar re-
presentada un altre paisatge i descrita altre«
paraules, però a C&stil la aixa no pasca* llegiu el
text de DELIBES veiem la gent en aquell poble, sota
aquell arbre, muntat en aquells cavall« o treballant en
aquelles terres, ta una pel·lícula de ein*«a on

inaginar «1 relat de DELIBES transcorrent per en-
tre els gravats de J AIM! PLA.

Els textos de Castilla s'agruparen tard «n un
llibre titulat Viejas historias de Castilla 1« ¥i<gja (14)
í la veritat és que la versié de LA VERA té un en-
cant especial que el f« Bolt interessant. Altrament«
si no hagués estat per LA ROSA VIRA i la "provocació1* d«
les inatges, potser a hores d'ara no tindrfe»

historietes tan pròpies de DELHIS.

BESTIARI de U §64) (Pg.36?. Ap . I )

De tots els l l ibres il·lustrat» per PLA a LA
VERA, «quest és el »eny» ilicstrat de tot».

E1 B g t i a r i conté yn retrat de fet a
la punt« a frontiapici del llibre» i et
il·lustrar «que li* quantitat de hauria estat ca-

i Ics de JAIME PLA no a »ho podien per-
metr«. De tota ««nera, fou per a LA que

v» escriure el llibre i aixè »«1 ja és tot
yn punt positiu per l'editorial. Pot»«r tila avui
no gaudiria« d'un« obra tan enriquidora,

» f f



JOSEP CARNER havia illustrât amb Its seves paraules
uns dibuixos de JOSEP GRANYER. D'aquel ï a colUboració
en «ergi el llibre Museu Zoolegte editat ti per té.
Nauta. CARNER es va engrescar tant amb aquells textos
que es posà a escriure un altre bestiari.

Cent cinquanta-quatre poemes configuren «1 llibre
que es publicaria un any més tard a LA ROSA VEAR sota el
títol de Bestiari.

fot i tia seu» vuitanta anys»
en aquests versos la »tva gran qualitat literària 1 1«
seva ven« artística en pi« «ncara.

L'ALBUFERA PE VALÈNCIA d*

ÍPg.402, Ap.I)

L'Albufera de València obra d« característi-
ques molt » Castilla; 1 die« seatblant»

referí* a la aev» constitució m llibr« il·lustrat

1 a la seva compaginació 1 distribució *n;r« gravats i
textos.

Si bé la part escrit* difereix en

el contingut intern 1 en 1« extern» d'expressió»
la és pel fet de escriptors
diferent« qui tenen cura dels textes» 1« part plàstic*
representada disset burins »ostra yn caire si-
milar en «la exemplar» « llenguatg« fornai i
a concept* interpretatiu. Això é» així, «n pri«tr lloc»
perquè l'artista encarregat de fer tls gravat» és »1 mm-
teix en tls casos I» «n lloc» ptrquê l*û* iti
burí en «questa època d« 1« trmjectêria artístic« d*
JAUH1 PLA té una factura »oït característica t b*n prò-
pia que «tanta les dues donant-les a la vegada un
caràcter personal i autòm».

»ff
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JOAN FUSTER va escriure an* obra un xic curt* ptr
fer-ne un llibre. JAUME PLA, per resoIdre-ho, v* decidir
compaginar-lo jugant «M» un espai buit a esquerra i dre-
ta de le« planes collocant-hi el non dels autors i 01

títol de l'obra per equilibrar la tona del text. Aquesta
resolució anava també dirigida ar»b la idea que algun dia
e» editar aque*t text «n un llibre corrent j« qu«
era Inèdit fins aleshores. Malauradament aquest dl« en-

cara ne ha arribat.
La diferència entre aquénta obra i Castilla i* tro-

t« «1 text es ftia del

gravat. Encara la laatge reflecteix i as-
pectes «1« l'Albufera» «I text no descriu «quell» aspec-

tes concrets, f» un passeig ptr I» «í*
-3« mira històrics» -reials o turístics. imat-

ges un .0 no i«pre»cin<libl*». Tan-
mateix les imatges s«, « el text ofereixen bo-

na aproxifi*cio ml paisatge de l'Al butera valenciana.
A t_ijj_a. en canvi» tant ti text 1» funcio-
nen millor un al d« l'altre.

LIS COMARQUES DEL PRINCIPAT d« Mi

(Pg.461. Ap.Z)

Les comarques ...del . Principat li «ï »
la 4« M* ESPÏliAs, gran coneixedor é* 1» geo-
grafia catalana.

dels trentm-vyit gravati d« de lea
que PLA li «««trava» ell =n feia

glossa ocupava exactament el mateix espai p«r c alas -

cun d'ells. W» acostumat « «scriur« al»
diaris, a revistes i a altre« llocs qu* n«c««sit«n d* una
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disciplina de mota, estava plenament avesat a tenir un
rigor a l'hora d'escriure i va complir meritòriament amb
la seva tasca.

El« gravat« «« disposen a 1« part esquerra 4«! ill-
tore, al verso 4«! full on hi ha el nom <to la comarca.
En ell«, JAUME PLA fa una demostració é» les diferents
tècniques 4«! gravat «ft IM intent e» recopilar-1 es tot««
l captar, segò«» l »«ina» l*««p*rit «l« cada indret. Cas-
tella i l'Albufara eren un« t«««» calla representar

la 1inia nitida 1 incisiva «tel buri. L«» terres de
Castella terre» d« gran extensió on le» verticals
es coup 1 cuenten ar*> les horitzontals f ornant un joc har-
fflònlc de suaus corbatur««. I «1 burí permet »o-strar
aquest rigor de la Unía recta Juntaaent 1« sinuosi-
tat del paisatge.

L'Albufera, per la a«v« part» es terra tranquil·-
la on 1* horitzontalitat de l'aigu» es veu trenca-
da pels «Atolls, els »rro»s»rs o algun« «rbre». El cel
gairebé exeapt «S* núvol» no «ostra cap entalla.
El treball del burí reflecteix 1« »ensille»* del paisat-
ge, però alhora, el domini que JAUME PLA té de l'eina,
li riques« de matisos «oït «special.

* Les comarques, del Principat -«n canvi- JAUME PLâ
conjuga els *igy*forts, les puntes seqye» 1 el« burins

el de 1« contaré« i i suggereixi una o altra
tècnic«. Preponine« les puntes «eqyes (vint) i el» bu-
rins (onze), »entre 1« resta cinc aiguafort«,
un vernís tou 1 una aiguatinta « la goma.

Tota el» gravat», llevat el de la eo«*re« Segrià
on hi ha 'ruite», vénen representat» p«r paisatge»
característic» d« 1« zona. a L*Albiifera .de _y«lin-
cta tot« els burin» eren paisatge», exceptuant
d'ell» on hi havia un» arinals representatiu» d'squelles
contrade«.
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A diferència dels mitres llibres. Les comarques del

Prlncjjjat es lliurava en pitea mensuals i no pas tot <1e
cop. JAUME PLA volia crear un seguit de gravats i de
textos però cercant la manera que no semblés un littore

i qu« fot economie a l'fiora «S'adquirlr-lo. Cada comare«
amb el aau text corresponent formaven un plec que era
servit als subscriptors de »anera periòdic* i regular.

El llibre va cowençar a vendre»! la filla d'un co-
merciant valencià, la NÜIIA BACHILLER, però quan en va
haver venuts una trentena, ho va deixar córrer. Afortu-

nadament el llibre« ñowés ensenyant-lo» ja es venia sol
i no hi va haver problena tn distribuir
exemplars.

JA'JME PLA stupre havia eatat un curió». J m de menut,
a Rub!, voli» saber tenia als voltant», conèi-
xer enllà d'on arribaven «Is ulls. F*r
llibre li peraetria »«ciar la curiositat «nvert el co-

neixement del seu pats. JOSEP M* ESP11ÂS» ptr i«
banda, *ra un gran coneixedor de les terre» catalane» l
un cronista. La quantitat de llibre» d* viatges i
el èxit de venda ho p«l*»«n clarament.

Teòricament e» felá un gravat cada i *s v«nlm
a pts. junta«*nt «1 text, i « ?00 pta. «1» *»x*»-
plars preferenti.

A 1'hora de la veritat, pere, o bé el gravador o
l'escriptor fallaven i «la plec» •'«nd·rr·rl·n per un

mot lu o altrt. El resultat final, p*rd, és altament sa-
tisfactori. Ei llibre una visió engrescadora de les

fins al punt la seva lectura hauria 4« «er
obligatòria «ban« 4* sortir d* ca«a per visitar aquell o
altre racó.

M* h« »abut captar l'essència é* cada
indret gran poder d*ob««rvaelé t ofereix tm cop
à "all sens« tòpics ni pedanteria, JAUME PLA, l'artista



que hm plaaaat aquest« paratgea sobre «1 Mitall, ha cop-
sat també «l* elements »és representatius de cada comar-
ca. Tot i que cal remarcar que la «èva tasca «ra molt
difícil si tent« en compte que la geografía de Catalunya
és molt I sol t variada. Mostrar en un sol gravat una vi-
sió sintètica d'una comarca és difícil i arriscat alhora,
No «n va JAUME PLA v* haver d« f «r «és d* un viatge i
d'un 1 í bui x per captar -.questa representat ivi tat.

é» natural, hi ha uno «ìctrtmd«
qy« altre« o «Se qualitat, fin t r« t ren t a* vu i t gravat»

es fa difícil igualtat t «near» ft
tècniques empradea diferent».

El llibre clou 1« comarca
1« é« d« Barcelona o se'n sent orgullos

tai ho pale»« en el text: Bari»* ! .-»na » !i »-r.vj »í^tar,
íft alti***...

no tenien un ordr* *»tafelert *n el
ilitor* t 1« »èva dispostelo respon »1 treball
sorgint tant p«r part del gravador d« 1 'escriptor.

textos acurats, al t rea fred«, ft**-
fort», altre« de qualitat. « La

SA VERA en general, «n qualsevol obra d'envergatfur»
I de rigor» hi h» part §»*nv» i altra d« mi-
llor.

En le» publicacions d**qy«»ta editorial hi
la »ostra. La prova eatà «n »questa llibre« i *n
«Is en «i» «partati 8«§ü«nts d'aqueat ca-
pítol .

A i'»pèndi« 1 (voli« 11} »*hi trobar de-
tall l precisió «1 contingut d« cada otora» 11» «»taplars

analitzem palesen tota credibilitat 1 honradesa
la figura clau de PLA en «1 món de la bibliofília
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i del grevât at postguerra. Seguint l'estructura d'unes
fitxes elaborades expressament per tal fi, creiem que

visió general que hew oftrt en aquest apartat
àmpliament reforçada en «1 11.
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JA'JW PLA tia dirigit més d« vint i «és de trenta
llibres amb dibuixo«, gravats calcografies, xilografi««»
litografie« o il·lustracions 4e diverso» artistes i d'au-

variat».
No comentarem aquí tat*« aquestes perqué no

ena pertoca ft r-ho. però »1 ««nentar allò l'ex-
periència d'aquest seguit de treball» representi en el

món bibliòfil d« PLA.
observant»LA VEftA é» faceta

concret« del neu tarannà en l'àabit del llibre il·lustrat.
En l'apartat anterior veyre els llibre» «ab
gravats originals del propi artista i «

«1 tt«ps» les oferien nlllor qualitat
i cada vegada.

3i «3« parlar llibres qu« ptr a La
fer*n altre« artiste», la direccciô de
Pla, n'he« de citar ils. Soi d'eli», pere» corresponen
a la sèrie de les Of LA i el» es-
tudiare« en ei seu El» altres quatre el
corpus 4e llibres no«*ltres agrupat »ota el ti-
to 1 d« PEÍ PLa i que analitza-

tot seguit.

EL LLIBRE 01 Lg de i

(1947) <f»g.S42» Ap.X)

En aquest llibre fou on entraria a
fonuur part per priaera vegada en el d« LA VEIA
iniciant un« ta»c* Important en la »«va facet* et grava-
dor.
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Un «ny «bans, cl 1946, Il·lustrava amb aiguaforts E¿
coloquio de loa perros de NZGIIEL DE CUVANTES dirigit
també per JAIME PLA. I é« qu« l'aiguafort és 1« tècnica
de JOSEP GRANYER per excel·lència. El seu esperit analí-
tic i reflexiu l'avesava forçosament a emprar aquesta
tècnica en «1« seu* gravat». GRANYEP. treballava de mane-
ra tenaç i amb disciplina, sense deixar res a la impro-
vi t zac ió. L'aiguafort és una tècnica que no «n voi gai-
re» d'improvi tzac ions. fot aliò que apart ix tn el«
gravats de GRAWYER hi és qerquè n'és conscient a trave»
d«l coneixenent que la observació d'aquell object* li
reporta.

L'afecció pel del» «niaals Ja 11 ve d« jove a
GRAMYEI» «nava al d« lareelon« a prendre
del natural en l'època d'estudiant d« telles Art».

En El llibre de le_sbjfotle», 1 »anàlisi Binuciosa de
element d« la bèstia i 1« originalitat li

«n les seves positure» htaianes, paleta el talent d* rao-
nar grafisiie i cada entalla del gravat.

Haver analitzat l'Cxe*pl*r E el seguit d*
prové« addicionals que 1 '«c ha re-
colzar i »firmar aquesta teoria. Le* diferent«

d'estat ens «ostren la ««ñera acurada i detallista
CiAMYEI gravador s'anirà rcfenuunt «n tot«» les col·-
laboracions posteriors LA VERA*

JOSEP GRANYER sol eo«««far incidint »1» perfila
línia segura i decidida i realitzant un priawr t retorni 1
d'entalles -generalment paral·leles- cr««Äd«
de mordent. Després d* fer-ne «na prova d'««tat» torna
m envernissar la planxa i fa «1 treball ú* les contrata-
lles estada perllongada a l'àcid per tal
d'aconseguir un to pujat te gris. I «lli successi-
vament fins a construir «1 volum desitjat, sempre
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un punt de lluí central 1 unitari que »odii« 1« figura.
11 seu treball é* del clar al fo»c i ¡M! a la inversa.

Ei llibre de les béstie» esdevé un gran llibre de
bibliòfil. Un dels millors que dirigí JAIME PLA «n aque-
lla època del« anys quaranta. Dissortadament, d'aquest
llibre »e'n va fer una edició molt carta si teni« en comp-
te la gran feinada del ««u tiratge C SS exemplars nés 12
fera de la venda)

Dotze de le» trets* il·lustracions «1
tírfide» asá) p law»« t a vàrie« t in tei. Una.

gravad» a l'aiguatint* i ««tacada a 1« Hpoupé*H, confi-
gura el foni de lei béstie« 1 «tels paisatges. L'altra
és un aiguafort dibuixa le« i «1» l
va estampat en negre sobre 1'aiguatInt«.

Les aiguatintes excusa per «1 color.
Allò remla«nt Inter*»»« el» aiguaforts. Els ai-
guaforts tenen forca per »I i fin« i tot
sillors sol» ne hi h* «i
color de 1 * aiguatint* al dessota.

El llibre *s va vendre de seguida. A PERE CA-
1'encarregat de vendre1!» li prenien d* les

(15). JAW! PLA es penedeix d'haver-ne fet un ti-
ratge curt p«r 1» bona «collida que tingué i en-
cara si «n compte 1* seva feinad» a l'hora del ti-
ratge. Altrament, *st*iapar-ne més significava invertir-
hi 'liners 1 l'economa de LA IOSA VERA en aquella
*n !• D'IMBERT encara no hi prengyé part *ra
més «vint deficitari*. JOSEP féu tots el« gra-
vats »1 taller à« JAUME PLA i anaven m mitges a l'hora
4« cobrar.

Tipògraficament és una obra molta ambició si
en 1« poca experiència que JAUME PLA tenia encara

el «S* la bibliofília «n aquella època. El text
està di«po»at en dues columnes estretes volent recordar
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un manuscrit gòtic 1 feu Im priñera vegada on JAUME PLA
va fer «ervlr els ««pal* blanc din« la mateixa Unia per
indicar els punta 1 a part. Aisè ho faria deapres a les
colitecions da gravat« 1 en altre* llibres.

Les capilatra« dt II llibre dt les bèsties sen pin-
tades a na i els títols dels eapftols «atan tirats a
dues tintes. Alguns caràcters són de doble alçada que
els altres 1 això permet* a JAUME PLA Jugar amb les for-

i la dispostele d« le* ratlles» trencant 1»
nia i aportant un elcwent mi llibre.

ÀFRICA NEGRA Û9 ü» 1

ÍPg.SS?, Ap.I)

L'any »ab
féu un viatge « l'africa des d«

a Gambià.
« part de afeccions.

s« senti« especialment »tret p«r l'Àfrica I la
jor. Aquest viatge lloc a un text que»

el3 gravats, formarien «1 llibre «I« LA
Sa qu« «ra estudie«.

de !•• i Ilustración«, v» co-
mentar a PLA que volia fer un llibre i v«
propoi»r-li »«r-ne el director. va tro-
bar encertada la id*« i es va« posar d*zeord. PLA
no vm conèixer personalswnt !»escriptor i »e le« va veu-
re t desitja" per fer un llibre vm text tan
curt.

Vuit gravats el total d*ili u«tractans del
llibre. Estan treballat» amb tècniques «iute«, nomai-

aiguafort, aiguatinta i punta seca, i
«Is va fer tot sol a partir dibuixo«.
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Si coaparem aquests gravats a»b 1'aiguafort que nés
endavant faria per « 1* COLLECCIÓ DE GRAVATS
HIS, Espectadors (n«2), ens adone« que sen molt lluny de
la qualitat d'aquell altre treball« Els dibuixos va
fer FRANCESC DOMINGO a 1*Africà són »oït nés interes-
sants i bons que no pas el resultat passat a la planxa.
És evident que no va escollir prou bé la tècnic«. La
força que podia tenir la línia en el dibuix es pert COA«
pletaaent la uniformitat de l'aiguatir.ta i l'excés
de brunyidor per obtenir els blancs.

al text, tilCOLAU-NAlIa va fer on «»crit
breu pere força original en la visió del «ton negre.

Si va ser concebut» podries» (tir
ell ja s'iniciava un xic la idea de LA IOSA
s«r ï'escriptor havia de glossar les imatges. EÎ
títol "Àfrica ne§r*. Vuit aiguaforts de Francesc
coaentats per Wie o Ian-Mar i a Rubió** ja no deixa entreveu-
re .

D* fort»», no »firmar «1
text illustri le» ni m l'inrevés. aviat és
un part«, d'una so-
bre l'altra, triarle« ti text qu« els
gravats. n'ha fet ûm ail lors, i
d'entre «i» del llibre creit« «n o
en qualitat m Im resta.

El es v« eaprar *n aquest llibre fou fet
• «à per l* Ga«rro i s'aprofitaren les restes que
hi h«vi» de La tat d*Ori ana. L* lletra, època se-
«intgr« de li (per fer »és extens el text)» no és
potser la aquí. Només se Justifica pel fet
que siguí de traf «é« gruixut i per tant «és intensa qus
una altra reforçant la idea del títol Africà negra. II
conjunt» i regons el nostre punt de vista, fa d'aquest

fit



lllbr« un dels més flulxo» dels ajuati» que
aquest apartat.

ELS GRAVATS m XAVIEH »OCUtS ú« JAUME PLA

ap.I)

Un »alt A »OR*« any» «ntrt llibr« i l'ant«rior
«ajor «adtirtsa tn 1* coneapció é« i I liter« i

«n l« itf*a ûm antro tipografia» paper» il·lustra-
t ttxt. Si bé Í» l «feie liibr« é« Là on

no hi hm gravat» originala» l'obra i» d'un gran intere»
í gran tant p*l qua fa al «én a«

co« »1 d« llibrt objtef« d'art.
PLA no eoneijceia

p«rè fou l'a^iraciô q«« p«r «11 aantxa I

p«r 1» s«v« obra gravala» no va resistir 1»

4e fer llibrt. Ira
senti« enfront il« la lA<Jif*rèrieia envtrs

gran §r«v«aor. Calia É«f*ntar i tr«ur« a !•«
la personal i tat dt XAVIER p«r otoiiÉ«-
da.

Eì llibrt «St Là è«, a «i« a «è« d'un tctu-
di d« a p*r»ona» a arti«ta o
» il·lustrador d« llibre«, «i rteull A tota i »cera §ra-
vada, analitzada no per i« critic á*art par i» al-
trt gravador coneim fil par randa la tècnica a«

PLâ tenia i té una aéoracie «spadai ptls tra-
vata ̂  í im artista com «11 necessitava
i «« mereixia m catàleg rigurós de la seva obra. Con-
fondre IM vernie teu litografia era quelcom que
no e« podia permetre per més temps i calla citar cada
cesa pel seu nom.



Es VA potar en contacte Mb 1« vidu« en XAVIER NO-
GUÉS i VA encetar 1« seva tasca. Donad» la Impossibili-
tat d» trobmr tot*« le* planxes l ti fet que «oit**
d'ell*« »'havien desgraciat Mirée« a mí Mil tractament
«n la «tv* conservació i restauració, es varen fer 1*«
reproducción« a partir dels gravat« original« que posse-
ïa la pròpia vidua i la Secció d* Gravata del M.A.N.

En »otiu d'aquest l l ibre , el director del Museu en
aquella època, JOAN AINAUD DE LASARTE, va comprar les
planxes i ara les tenen totes completes. Malauradament,
però, molte» d 'aqueste» planxes han perdut les sevts
qualitats «n les entalles fruit d'una «al« po l í t i ca de
conservació.

és l'únic litter« «I« LA on hi h»
part 1» reprodúcelo fotoneeinie» «n lloc d* la mà

d* I '«staupador.
exei^slmrs preferents prova ori-

d'un dels gravat» de
al peu d* cadascun« d« lei reproduce lo«»» JAWl PLA

er, f« referència de catalogació (títol d* l'*«taap*,
segon» catalogació à« Jau»* Pla» «nv» tècnic« t«-
»i de», localització i catàleg pre-

cedent del l.A.H. ï « i «n «studi tècnic expli-
cant el procét» 1» quantitat d« «n ti «or-
dent, l'anàlisi estilística i «n c<Ma*nt«rl d« l'*«t«*p«.
Si s**»c«y, fa entr« le» dîfer«nt»

d'*«t«t.
£s llàstima que l'obra gravada d* XAVIER

no f o« valorada i «s veié» obligat « f*r tirat*
tan curt« d« cada planxa. Parlant d'aquesta liait«-

ció, PLA «»crlvia:

Jo ««t TU* ixo d* la ii^diferins'la oetwtí de sa
uf gravai, kt treballat «Ai dt q+omnta «ty« •»

lli



«up. f m vaif «fi«üar la Rota V*m p«p
lluitar c-cmtiM «pMttf* itdiftrinc-us. Però m m
pot oblidar un /»t: át la ptntp« «MI r*tw m
«irto»* M «z*q?lâT«, dctprì* ft i d**pr¿$, ÏOO,
9t cottar, ¿a t Ut ta ut MM» llarga, pupi avkt dia
tat*« «fM*ttt* tirad** tetan absolutament cshaa*-
ridet, I bé, MpM* tot*« I«* «etwa iVdimiaetais,
%i kat fptfutttt m Xavitr Xcçué» d« l» quält w ««
•>an f t rar «li át aW« 0 t r*« prova. La tirada
•d» llcrga no m ptutar mod ètli dotM
La diftftndú *n af&*»t atptett tntrt »t

Í9 tvidcnt. (Uf

cr«i«« *v»»t 1 libre €« Là

VEM, « la s*v* qualitat «n I*» reproduccions,
h« recollir 1« ««vm ebr» i ens ofer«i» la

possibilitat ú« gaudir à 'uní §r«v*t»
«1 curt tiratge i «pedi a €* wui** «n I« ver-

original ,

COHPLTTES M XA VI EH BEHGUER£L il·lustrada p«r di-

versos artistes (P§.S2T» Ap.I)

lo en discussió o« »i la litografi« «s
considerar o no ticniea É« gravat. El treball

no té finalitat i e! tem« «era
llarg d* discutir I d'argumentar.

JAUME PLA és contrari a considerar la li-
tografia un gravat p«ro «n ser obra directa qu* rea-
Utza l'autor, é» plenament acceptable en «1 «en de la
bibliofili«, 1« seva relació el text, la coupé-

del llibre i la tipografia aliè <|ue li conferirà
aquest valor d'obra d'art si s'escau. Obres, completes
de lavi t r ieft§ufreJ, però, no eoapleix aquests requisits
i no Ha acomplert aquest repte.

Després l'analitzar i veure «tels llibres de



LA ROSA VERA pode« «firmi»« sense cap Min« de dubtes,
que aquest ê* im dels nés desencertats bibllòfi lament
parlant.

L*obra consta d'una pun-a seca 1 de vuit litografies
sobre planxa. La punta seca é« el retrat ât l'escriptor
gravat per JAIME PLA i actua a tall de frontispicí. tes
litografies pertanyen a set autors diferents, entre ells
el propi JAWtE PLA» i Il·lustren vuit tento» de
SENGUEREL. Eren dibuixades directament sobre planxes de
zenc pels artistes. II procés químic el feta alt?»
persona; aleshores les estampaven sobre cel·lofana i des-
prés s*in»olaven de la planxa d'offset per
fer-n« el tiratge.

El conjunt foraa obra «»pe«»* de 1 pctc
d« lectura visual. il·lustracions

la en encetar capítol »però la del
full» aviat petit si e»i el gruix de
l'obra PS)i dóna certa de claustrofò-
bia i ofec p«r a 1« tutatg«. Si bé cal r*«arear 1» qual i~
tat dels textos, un« texto« obligaren XAVIER

a revisar la »«va obra anterior per fer un paper
en la s*v« literatura» no t» dir el Bate ix de
les litografies. El s«y plàstic i lfef*ct« de
r«proíliiecio »ecàniea, d'obra original» desierei-
xen «1 conjunt.

La tipografia» feta auto linotipia, té cip ««n«
d'interès particular que «levar «1 Ultore a la c«-

d'objecte d'art.
L'oor* fou «n desastre i no *• va

» t e raw un voltai.

fJJ



Per sort, després d'aquest "fracàs", LA VERA
encara va. aoprtar tres obr«s importants aban« de clour«
l* »èva tasca. L'Albufera de València (tf?0), U-icomar-
que-» de ï Pr t nçif f t (lt?0-?i) i 11 gravat» t_ un autore-
trat_de Jgu»^fia (1982) «n «on un« ao»tra *vl<i«nt l en*
treuen «1 possible «al gust que en s podia deixar l'obra
comentada..

fJJ
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fi. MONOGRAFIES DE LA UOSA VERA està

per ti*«« obr«s 1 s'har, ensrarcat «n aquest capítol
l l ibres perquè la seva tttructura oni tarí a i no per

IHunmRts ela apropa més a aquests -que no pas * les col
ieccions de gravats.

El fet que nosaltres els separé» en ur apartat 'life-
rent is per evidenciar eí lligam entre ells i per cons-
**tar e¡ neme tona que ela cohesión«.

La primera monografía -áegud« « la punt« seca 1*EMI-
LI ÎPAV SALA i a l « plom« de JAMES I Ci: VE- v«
%parèixer î'ary 1958, noy anys dtesprés que sortís el

rrí-ífr plec le la CCLIECCIÔ DE CONTEMPORANIS.
Tal - :*r, veure» en el capítol III, les co 1 lee c i en»

le gravats le LA ROSA VERA sortien mensualment, però a
la pràctica sespre s'espaiaven molt més í els artiste«
5-^e fes apareixien tmn sols ho feien co« a aàxi-r ios

- :ps a ral» cclleccié,
JA'JME PLA va pensar qu« un sisteaa per donar m.

renéixer «í i lor el tien del gravat i augmentar el r,CKt>r«
l'aíerciír.ats m aquest art, preaisa vi*«l en LA HCSA VE-
:-A, seria 1'fílele -l'un conjunt de gravat* lets pel ?sa-
teix artista i gi-ssats per un »ateix escriptor.

Va creure que *î'«questa ««nera l'intere» podia c*r
"sajor i tmff.fcé la qualitat.

Pr-ster de tot va pensar en «quells artistes que
s'havien mostrat »és àgils i faailimritzats en #-
quest sedi i'expressié plàstic«, EMIil SALA i JOSEF
iRANYER n'eren dos exemples a tenir en c<»pte.

Ço« la majoria de les vegades succeeix en les edi-
ción« «S« luxe» els éiners m, l*hor* A



cercar una edició de qualitat. La manca de suport ecane-
mie vm d*M»r lloc que aquestes aonogrtfietf es limitessin
a dyes C GUAU SALA, ItSi i JOSEP GRAWfER, lf€2) i recent-
ment a la del propi editor» JAIME PLA, el 1982.

IM sèri« de Íes MONOGRAFIES DE LA tenen

de l'autor dels gravats i «1 tentes i»
en casos, îa tècnic* t el tena.

Les tres, i per això les he» agrupades en un sol
apartat» tener, en comú el següent;

1. L*»ytor«trat del al frontlspici del lli-
bre.

2. Una introducció .m es fa un estudi critic
ei gravml3r i la seva obra.

3. r c-tze gravats le f c nua t vertical il·lus-
tracions literàries •i'-.x: «atei* «»cripto«" 1

4. els gravats, exceptuant el del fron?tspie i,
p re van estampats a les planes l«p»r«i!*s» i s**r,-

:r,ter, «i text que els "illustra**.

de li greu * en
rel ací í a LA ROSA VERA és el ro haver pogut fer alguna
-•:r.-:graf:a aéa d'artistes eon ara FRANCESC SERRA. JOSEP
MCMFCU o JOSEP AMA?. questions eeonò«iqy*s o d*impossi-
bi l i t a t material ho van isepedir. De no haver estat also»
a h c-re s -i'ara ben segar que ttncîrîe« un patrimoni de
gnvats i'spcrtant-} que avui ens manquen, fer una. aiono-

¿rafia amb FRANCESC SERRA volia dir anar sovint a fossa,
:r. es trocav* l'artista» i • JAUME PLA li era impossible.
FRANCESC SESIA sempre del» c|ye ho faria, qa* la id*a li
agradava «oït, però el sey caràcter »és aviat especial
li v« privar acomplir la pro«*«».

iff



Els '.itols de les tre« monografies no sén gaire ex-
plícits o gslre concrets, però tenen un denominador
que les agrupa: el número 12 i I1Autoretrat.

Sí ens limitem a llegir «1 títol sense veure el con*
tingut de l'obra ( 12 _ punt«» seques i un t r» t de
Grau Sal», 12 •ijftu·fQf t_« i un »ut ore t tat de :i Cr§«•
nyer. 12 gravat» _i_un autoretrat cte Jaume Pla)
com si l'autoretrat no fos «n gravat. Però es
12 punte« seques i un autoretrat, tanbé 1'autoretrat és
una punta seca. Qu»n es diu 12 aig-jaforts l un autore-
trat, també l'autoretrat és un aiguafort. ! «s diu
12 gravats i autoretrat, l'autoretrat és un
gravat..

És un cop analitzaua cad*
el seu significat 1 la originalitat. Altrament, el
titol 1 la se¥« «structura interna essenci-

penteten incloure-!«» en
sèrie. L'autoretrat és 1* targeta d« presentació de
l'artista i estampes( I* Identificació
personal.

U« altre aspect« itportant » tenir «n
és 1« superioritat gravat enfront d« 1» El
títol ja elictene 1* l'émfaai principal en la
íramtg« gravad» i no tn l'escrita. 1 això, ni

en els llibres Casti lla, L^Al^uf gra de Vttiènci^
G a Le_s__^_o«arqu€s del Princlpa_t tan-
ta « l«i monografies. 11« tìtoli llibres
es»entats donen forç* »1 ttxt 1 »1 no

ai gr*v«t, t*>t i I* idea era
les imatges fossin cread** les IIlustración«
! iterarles.

Ili



12 PUMTES SEQUES I Q» AUTORETRAT Pi GRAU SALA. Textes

dt JQSIP JAKES I OUVt flÍ5«) {Pg,64?, Ap.I)

Amb aquesta monografia, JAUME PLA Introduïa «n i•te-
bit dtls llibres la idea 4« La VERA segons la qual
«r« l'escriptor qui il·lustrava «1 gravat i no a la in-
versa.

EMILI SALA *rm un arttat* que j« sabia gravar
i ho feia bé. No calia ensinistrar-lo ni mica.
Ell Ja havia fet un gravat per « LA TOSA VERA «n 1* col·-
lecció i 1» s«vm tasca » gravador 1
cow a gran il·lustrador «J'edieion» d« luxe tra
rr.ent coneguda.

SâLA treballava I vivi* a Pari« des del i
la que li plantejava PLA li exitant i
engrescador«.

EMILI SALA v» fer doti* puntea «eque», 1» majo-
ria de parisencs les seves caracte-
rístiques, d'una gr»n bellesa i qualitat. A ,._/€-
ze gravmts cal afegir-hi el aytoretrat on se'l veu
-lavant d'un» de les pintures cigarreta a
la boca. En ells hi és present 1« influència Im-
pressionista en el de 1* lli«. La incisió és
molt fresca 1 se serveix del ereuanient 4« 1«» entalles
i la pressió de 1 "eina per »consegyir extensa
de smtiscs. del gris pàl·lid fins »Í» negres
vellutata üe belles«. L« factura és pictòric*

gràfic«, contràriament a l'estil dels aiguaforts de
o dei» d« PLA.

EMILI SALA enviava les planxes j» actrades a
de PLA amb el "bon à tirer** i algunes proves

d'estat.
JOSEP 1 tra» de feia t«nps, un



wu. En 1«« èpcques difícils de l'artista, JâNÉS 1 OLIVÉ,

editor 1 director dels "Quaderns Literaris1*, II propor-
cionà l'ocasió d'Il·lustrar alguns d'aquests llibres i
esdevingueren grans amics.

La Monografia, fata amb un paper escpecial fabricat
per la casa Guarro, aní) una tipografia acurada 1 vet-
nan t cada punt de compaginació 1 d'entlntatg«, va sor-
tlr m la venda p«r t r«» «11 pessetes 1 malgrat que «s
va exposar a la Sala Rovira d« Barcelona en l'autor del
text hi va llegir el» versos, l'èxit de
molt «inc. Ara, però, no s«'n troba ni un exeapimr i si
aquest és el cas se'n paguen d« dy*s~eentes «il pes-
setes.

Els noranta exemplars que e» van f«r «vui en
un tresor en el »on del bibliòfil i en el del gravat ca-
talà.

12 AIGUAFORTS I UM AUTORETRAT PI JOSEP GRANYER amb tex-

tos de (1962) ÍPg.679, Ap.I)

En la temptativa d'*qy«st» sèrie el torn
a un altre artista havia trobat en «1 gravat un mit-
jà d'expressió molt personal 1 «oït adient,

havia col·laborat a LA en di-
verses ocasions tant en 1« part dels llibres a les
col·leccions d« gravati» i la mestria aiguafor-
tista era indubtable (17).

PLA v« proposar « 1« d« la
monografia 1 «11 va escollir a temàtica «1
•1è les bèsties. L* tècnica »«ria l'aiguafort. ABB
podi« controlar a»«tlculo»a»«nt cada entalla 1 cada inci-
sió per expressar «1 conelx*«*nt exhaustiu ep* tenia



dels animala al1 f representats.
J» h*« comentat «n parlar d« 11 llibre de le« bés-

tie» quin era el sistema d« treball de JOSEP GRANYER amb
el» aiguaforts. En el ca» d* la monografia, el mètode
és el mateix: una descoberta de primeres entalles, cre-
mada a l'àcid» netejar 1 fer ima prova» tornar a enver-
nissar» noy treball d'entail«»» entintar 1 al xi succes-
si vanen t fins m arribar a la prova definitiva.

JAUME PLA no va dubtar ni un arment que la per»on»
idònia per "il·lustrar1* aquell» gravats paratale» no
podi« ser una altra que QUART, "l'animalier" litera-
ri que corresponia el seu huaor satíric a les
satíriques figures de QRAMYER.

La seva compenetració ja demostrada en les col·lec-
cions de gravats (Delea bèsties I Troupe) no va perœe-
tre de dubte a J Aliti PLA per escollir PERE
QUART el escriptor.

Aquests foren recollit» l'any 1975 en «1 lli-
bre Obra tic». Pere Quart, «1 volum I de les
Completes de OLIVEi editade» m, Barcelona per edi-
cions Pro«. Hi h» però mlgune» variación» que el
PERE féu en repassar el» teutó» d»aquest bestiari
1 en 1'apèndix I J« fe« constar quan »*e»cau.

Els gravats d« dotze
en diferents positure» i algun element característic
que fis represent* i simbolitza ei títol ell
mateix «la ha donat. aquest object* aliè «
la bèstia està tractat una factura superficial i
menys insistida la de l'animal.

amb GRAU SALA, hi trobe« introdúcele feta
per JAUME PLA on s'estudia 1« figura 1 l'obra de
scapre de» d'una èptica de conelE««ent tècnic de lea e»-

i del propi artista fruit d*«na convivència 1



une« relacions personals entre amodós.
El eonjunt forma un altre ilibre digne d'esmentar

din« ti mon di» la bibliofilia i sobretot dins la lini*
de revaloritzar i prioritzar el gravat enfront d« la pa-
raula escrita. Una cosa però el diferencia de la Mono-
grafia de GRAU SALA. Aqui els textos de són
tan encertats i tan estudiat*» un lèxic ric» treba-
llat, sense cap d» concessions i pi« de disciplina
en 1» rima, s'esdevé yn punt on no st ben bé
illustra què. Si «1 text el gravat o a 1« inv«rs».

semblant passava Castilla. Ara 1*
i el text es co«pl««cnt*n de tal és millor
veure-ho plegat i captar el »eu llenguatge -el d« la pa-
raula i cl de 1'entalla- alhora, /auto «is gravats d'EMILI
GRAU SALA i el8 de JOSEP JANÉS no dir
cl mateix. Potser ela de JOSEP JAMES pr«n*n
cos els gr»vmts al davant» en c»nvl » el» gra-
vats els poden dir altres coses. No

»ixi «ab l
va trobar «Is tan exactes p*r glossar les actituds
de ics bèsties fina i tot prla«r
els textos els gravats.

L'oportunitat d'haver tingut m les
1'Exemplar de Col·laborador J un seguit d«
addicionals dels aiguafort« de ha
comprendre i tndinsar-no» al 11 or «n «1 treball i en el
món -le l'artista plàstic.

A « d* tot* coll« d* dibylxos» hi ha
sèri« d* proves d'estat de c»d« gravat on les
constitueixen un insòlit i apassionant.

fai es pot veur« al II» «1 capítol d« les
Dl LA ROSA VERA, hi ha remarques q«« per si

mateixes podrien esdevenir te*es per i« altre gravat»
petits assaigs per tal d« veure l'actuació

O» A



mordent damunt I« planxa, pérè «n ela quals JOSEP GIÀ«
IMI es va limi tar a fer quatre rati 1*« i prou, sine

que fin» 1 tot, «n un espai que després «s desestima,
hi abocava tota la seva imaginació. Aqueste« remarques
sen dignes d'un altre «studi COÌR a nostra de l'aportació
de al nén del gravat. Potser en una altra ocasió
nosaltres fiateixos ho fare«. La idea és prou incitant.

lg GRAVATS I IM AUTORETRAT DE JAUHE PLA amb textos de

(Pg.TSa, Ap.I)

La »orografia dt J AUHE PLA és 1« «torrera de tote» i
«11» finalitza 1 '««presa de LA IOSA ¥E1A iniciada

gairebé quaranta enrera (IS).
Il·lustrada literàriament per TEIXIDOR,

llibre é« clara d* la capacitat creadora del
autor plàstic. dotte gravtts i un autoretrat on

JA'JME PLA diferents tècniques (aiguafort,
punta 1 burí) 1 on la temàtica pretfo«inafit sol ser
el paisatge» encara la figura hi éa present *n tres
ocasions.

Tret d'alguna excepció, de dir el paisatge
és Interessant quant a couposicié, domi-
ni del dibuix, riquesa de «atisos 1 agilitat d« les in-
cisions no 1« figura. 1 això Ja es ve demostrant
en tota l'obra de PLA.

es torna a fer servir, en la dlst ricucio
del llibre, 1 'enfrontaaent de dos blocs eoapaetes: a
".'esquerra, el text el« espais en blanc a la mateixa
ratlla per assenyalar «Is punts i a part i evitar el
treneanent de l'estructura rectangular i» a la dreta»
el gravat que el complement« en 1 »equilibri visual i
COBIpOSltlU.



SI * 1** dues monografica anterior« JAUME PLA er«
l'autor de 1« introducció, aquest cop l'estudi 4« 1« se-
va vida i «te la seva obra -tan polifacètica per altra
banda- corre a càrrec de la plom* de FRANCESC X.PUIG RO-
VIRA.

L'afecció que pels temes de gravat demostrà

X.PUIG i 1* «studi qm havia f «t »obr« alguns ar-
tistes van fer pensar a JAUNE PLA qu* «quella podria »*r
la persona Idònia per introduir «1 t«ma.

Aquesta monografia «s una sintesi 1 una
cloenda en homenatge a LA IOSA VERA i A tot «Ilo
JAUME PLA hi aportà. És obvi «i e» parla d'un« bio-
grafia d'ell, LA IOSA VIRA hl ha d« »«r present en

colla de fulls, io en va hi va dedicar prop de qua-
ranta anys. El recull biogràfic allò concer-
neix a LA ROSA VEIA fa qu* la Introducció sigui ta-
pi is que en les altres duea «ortografies. Altrament.

trajectòria artística» junt el curricula«
vitae hi h* «n »cafear el llibre, aproxi-
mació »1 de LA IOSA VEIA «oït a tenir en cooipt« per
qualsevol treball sobre aquesta faceta editorial de JAU-
ME PLA.

Novament es torna a donar la coincidència d« ser el
director de l'edició i l'autor delí gravat« la mst«ixs
persona. Després de 1»experiència adquirid» tant dina
ço» for» de LA VIRA *n ï 'àmbit d* la bibliofília i
•Je¡ gravat» JAUME PLA pren un nou co«pro«I§ »questa

1 denostra un la s*va ««»tria «n la creació
d'un ilibr*.

ön paper de fil fabricat expr«s*ssMmt per la ca«*
Guarro les marques a 1'aigua d« l'editorial i à« la
pròpia caia (con Ja era habitual), una tipografia super-
visada per ell mateix, una gravats estampats pel mestre
i uns textos de TEIXIDOR que «la illustren amb gran

ut



encert, sén entr« mitres »spectes «Is elements princi-
pals que fan d'«quest llibre un objecte d'art.

L'amistat entre JAUME PLA l JOAN TEIXIDOR J« venia
de lluny. Quan encara JAUME PLA no era prou conegut, «il
ja el defensava i lloava «1 ««u treball. Per a LA
VERA, JOAN TEIXIDOR havia ««crit dos textos, un per a
la COL·LECCIÓ DE glossant un gra-
vat de JAIME PÍA» i un p«r al« sobre yn gravat
d'EMILI SALA. La darrera col·laboració va «er aques-
ta d« la monografia.

Els textos «oït poètics i en ells hi h« frag-
ments fan plena referència a aliè que hi fi* à l'es-
tampa. Però la relació no é« tan «»tret» la
dels de i «li gravats de
Tant la part escrita le« estaape« co«pr«ndr«*s
per separat. Dels gravats destacar la varietat de
tractaiaent en les incisions de les puntes seques i la
seguretat de 1'entalla neta 1 punyent del burí. L'aigua-
fort, que n'hi n» un, é« potser el estàtic 1

Insegur de tots.
Els paisatges gravats al byri i * 1* re-

corden l'estil valent i delicat alhora del darrer llibre
de LA VERA il·lustrat per ell: Les » <3e 1
Principat.

L'autoretrat, i seguint 1« tònica dels retrats
tan bé sabia captar JAUME PLA, és que enceta
la monografia »oït d'encert.

Dels gravat« d'Altafulla (n« 2,4,5,8 i 12) i d« la
filla (n»3) Ja en tenia el tiratge fet perquè

els havia realitzats enrera. JAUME PLa ja tenia al
cap la idea d'aquest llibre de feia anys i ara es
presentava l'ocasió de dur-lo a te«e «erees * «n ajut
del Départagent de Cultura i Mitjan« áe Coawmieació d«
la Generalitat de Catalunya.
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És realment un« 11astIm« que aquesta sèrie de nono*
graft«« quedés I ini tada\ nones a tre« artist*«. Tenir
f r« ti« gravat« d'altres gravadors arta sengles textos que
els glossessin seri« realment un« gran aportació «1 món
d* l'estampa, al «on de la bibliofília 1 sobretot al sen
del 1 libre «A« lux* gravats original«.

aquestes ce««« ne e* perdre
per d »interi» ni p«r g«n«» «i« tlr*r-ho «níavant»

per la qltoatló d«l financcwmt meonèmic.,
Però «ra Ja i» massa tard per l«n«ntar

fet LA VERA, no detxmr de lloar
1« fet« peli i agrair tenir
entre nosaltres trenta-nôu gravata eie tre»
gravadors il·lustrats ele respectiu» texto» varen
ocasionar.
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