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DAVAWT 1»emit i la bon« «collida de Là ca-

talana m Madrid, els promotors de l'editorial es van

plantejar crear un« nova col·lecció «i aquesta ciutat amb

artist*« plàstics t escriptors d'arreu.
L'exposició privad« del primer voltai de la C.G.C.

que es féu a la casa madrilenya «1

v» engrescar el públic viti tant. «Il« «s a

engendrar 1« futura »èri* castellana.
L*any següent»ei 1S52» inclouria

gravats en un Salon» refermant I« Idea de por-

tar LA fora de Catalunya tot enprant »1 aateix
de 1'estampa lliure ím text que la glossés.

RAFâEi va trobar la persona

per dur a teme »queuta iniciativa. 11 »«y era JUANA

i «Ila a'encarregaria d« c«rcar «it artist«! plàs-

tica, els escriptor« i els col·leccionistes.

Per aquella època» feia q«« havia

viáua i els ingresso« «r«n
baixos. La s« li proposava era encisadora

i «11« guanyar diners.

tenia relació social 1 eo««i»ia

influent d* nivell adquisitiu «levât,

contactes artistes plàstics t «»erlptor» €«1
i of*rir àmplia gamma te figures per

participar en LA VERA.
ifn ela «S« la «1 destinava a rebre personat-

ges de la viâa Intelectual é» Madrid i a les seves reu-

s »hi poáia trofear ço« Pf~
DRO o

PALÈNCIA, entre altres. Alguns d'ells havien
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estat simpatitzants del refia fr«rqulst« en Im sev« jo-
ventut, però ara «ren * l'oposi c 10.

JUANA MORDO va néixer a Creel» ei 1S99 en «i si
d'un* f astila Jueva sefardí. V« viure molt de m
França 1 el 1943 es va exiliar per venir a Espanya. D 'aquí
11 ve el seu accent afrancesat tan característic
alhora refinat (15).

Era una dona molt espavilada que es va Introduir
un cercle 4è gent on JAîflŒ PÍA difícilment hauria
accedir. Van fer una llista de subscriptors bri-
llants, amb personalitats relievants del »ór, aaârileny.

«questa llista «s va Mostrar a Catalunya,
dels col·leccionistes la van veure i no »*h*vi*n
subscrit a les edicions catalanes» hô feren a les cast*-

(16).
L* tirad* a Madrid «s va entendre m

(vlnt-i-cinc » Catalunya) I gairebé cober-
ta. el tiratge era llarg» els gravadors l
«Is escriptors cobraven ei a larcelo»*.

PLA va artistes
cl »r havien d'aparèiner si es volia a
LA VEIA. Er» «1 prospecte de de la col*»
¡«celo j» «Stimava clar el plec el
un gravat d* i un tt*t de
DIEGO:

iot
per !c jit* ;í*n* Jt iHrpr*t«ntatt^o âêntvo tl art«

fcovcna/* a »a tt/Is»-
à« imj&mm Pmltn-

? ¿a» Rafael 2ob&l*ía> fó»»lw í*c*tfo»

J« *«ta -'.¿-¿<id* èê artiëtû» fi*t
?ü*tf*fitidb !:í<rar «( arri« í»pa<cl d«!

et y** adfel*e€a. "'í *^

La neva ço li «ce ió de gravat«, seguiria la matei-



xa pauta qua 1*« co U »ce i on« catalanes, portaria per tl-
tol LOS ARTISTAS GRABAI

Aqueat enunciat vol fer èafasi «n ti fet que nâ «•
tracta d'uns gravata d'lnu •'pretacló que illustren un

text. Ben al contrari, es tracta del» artistes plàstics
que en la seva vessant de pintors* dibuixants o escul-
tors prenen ei gravat eoa a f o ma d'expressió personal,
de manera autòctona* sena« condicionaments <ie cap «enm.
Són els artista* qu« esdevenen gravadors. Novanant serà
l'escriptor qui haurà d« »otstetr«*® « 1» imatge gravada
i crear un t«xt « posteriori i interpretar IP
té davant »eu.

La col·lecció Û9 LOS ARTISTAS GRA-

BADORES I (Pg.694. Ap.XI) i L08 AMISTAS

GRABADORES II <?§.?§?» Ap.II).

El vint-i-quatr« gravat» llurs tta-
tos i un pro'eg de qu« l'encapçala.

El s'encetà el 1955, «l »
es realitxav. i» DE

.
El té vint plec» CAÄ1LÜ

I v« ti 1957.
L« d* d« el va «atron-

sèrie» tal va la col·lecció

DE CI1C, i eia tf»rr«rt no ea van
tirar fins mi tal a« clour« la colitccio,

PLA no cap a «i ensinis-

trar els futur» gravatfars l fcl*«hor«* v»
d« tallar consistia «R wn« pla-

na d'ein*s, d« planxaa l a« vernissos. A ar-
tistea i l*«Jut 4« la maleta d1« e. sanyava a gravar.
L'»?sta«pacl6 i ti tiratg, ea f*i«a * Ptrcelona, pa-
per fabricat especialment par la casa Guarro, i da la
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tipografi* en tenia cur* l* S.A.0.A.6.
JUANA MORDO cobrava un 2S* dei preu de venda i tot

anava «oït bé fina qu* va eo«*nf*r a régir la sai*, d'art
Bioaca è» Madrid 1 quan, me a endavant, «1 1364 obri la
seva prèpla gal«rla. De» «J'all f va llançar al «én els

«ei prestigioses d« ï'actual pintura ««panyola:

FREDERIC AMAT, CAKQGAR, CH1LL1DA,

PO CRÒNICA, CARMIN LAFFQN, JOAtt MIRÓ,

LO, ZÔ1IL, etc.

Des d'aleshores, va dirigir i» Sala Uose«,
LA ROSA VEIA va passar a tent« i els «ftra «corto-
nies es van quedar ressentits. Això sycceïa el st-

voli« Ja estava gairtbé coapletst.
Sense JUANA però, la sèrie LOS GRA-

no hauria estat possible. Ni PLA ni
!P D'INBERT tenien 1* Influència ni 1* relació tan àm-
plia i valuós« que tenia JÜA1A en l'àaibit -le les
mrts i les lletres ««driltnye»,

L'abandonaiient d« JUANA l l'accident enda-
vant de van motivar 1« «n «i
número 18. Ela altres dos, j»
varen sortir el 1981 p«r tal d« cloure 1* i
tenir un bloc per relligar.

JA'JME PLA pretenia agrupar i« seguit dels
artiste» d« « Madrid, pere entr« ell» hi deixava
caure de tant en tant let obre» d'alguns artistes cata-
lans i ta»*"5é teutó» d*escriptor» nostres.
Deu «qyesta gravador» «pareixen » col·lec-
cions cartellane» oferes »oït proper*» d« factura a
le» realitzades per a le» coiieeeion« catalane». Ella
són: JOSEP 1AFAIL
SERIA, JOAM VALLS,

VARÍ» XAVIER i «1 Mt«lx PLA.



ti director de LA ROSA VEÍA teñí« clar que, aixi com
1« C.G.C, calia encttar-la amb gran* cora JOAQUIM

t Mi DE S AGARRA, a Madrid la figura <t« VÁZ-
QUEZ DÌ Al entraria amb bon peu al Intel lectual 4» la
ciutat 1 DIEGO »»ria ti MU "il·lustrador litera-
ri".

Els retrati de DÍAZ tañan un gran carácter
1 forta personalitat, t« al ni 1 lor d« la seva pro-
ducció, Entr« els seu« dibuixos * JAtU! PLA hi va trobar

figura femenina titulada Magí« Lu» del Minero remi A-
un traç segur i punyent, »oït apte per a ser

traduït en un aiguafort. Però l'edat avançada d* l'ar-
tista, 73 »nys, no va deixar 1'entalla fos sufici-
entment enèrgica i es v» haver d* coasençar una nova.
planxa. Aquest la va gravar a 1« punta s -c*» p«rò
el resultat encara fou pitjor. Dava»! n» ¿«potència
d'aquel! JAUME PLA v« trencar 1* dfc no po-
sar-hi Ics t v« acabar el tretsal 1
tocs de burí d* §r»n precisió. JAUME PLA v» saltar-se
les perquè la inesgotable voluntat de VÁZQUEZ
DÍAZ el va impressionar i cregué aquell artista «s
mereixi« petita en un les circums-
tàncies 11 ho aenanaven (18).

PALEKC1A era el s«gon artista plàstic que
figurava m la col·lecció. Ell era «1 representant de 1«
modernitat en la pintura espanyol« del 1 la seva
aparició « LA VERA ben »egur causaria impacte.

PALÈNCIA va iniciar un gravat m la punt« se-
cà no v« reeixir perquè le« entalles anaven distri-
buïdes sens« ordre ni concert 1 le» barbe« del» »ole»,
tan peculiars i propis d'aquests tècnica» no van assolir

1« seva bellesa.
La segona planxa fou un aiguafort punta seca on
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«1 resultat, «1 bé no és cap cos» de l'altre non, i«
«•correct«* l (S'Incisi© frese*. (n«2.Castilla). HI ha »ol-
ta varietat de traços 1 1«« diferents cremades m 1'leid
i les rebaves d* 1* punta seca 11 donen un air* transpa-
rent I prou ric de matisos. El poeta LUIS ROSALIS v« es-
criure un sonet per glossar aquest gravat de Castella.

A LOS ARTISTAS hi ha una iran diversitat
de tècniques, però sempre dintre de la teva puresa
«stricte» procurant »«r «1 Maxi« de fidel« a la versa»»
blanc» ti dibuix que «1» artiste* feien per l'ocasió.

C«p artist« gravador ea r«p«t*i» «n els volt»«.
sola JAUME PLA ho fa. Quant «1» escriptor», els

autors dels pròlegs glossen un gravat i JOSÉ M»
VALVERDE "Il·lustra" dyes estampes 1« seva plou«. La
resta hi col·labora vegada.

En principi» «n el segon voli« no hi havia d'haver
gravat <5e JAUME PLA, però donat calia coapl*t»r

la sèrie Inacabada el 1981, v» gravar un burí titulat
Árboles d« Ve_l 1 ira , un text de MIGUEL Ö1L1SES ,
constituïa el plec 19 l A cloenda e» y« estaapsr un
gravat de conentat p«r
JAUME PLA tenia «oït» gravats i no li costava gens fer-
ne un tiratge d'un« planx* o gr«v«.r-n« una de neva.
XAVIER Ja «r« i calla estampar i*
planxa d'un dels seus gravats i per l'ocasió va escollir

obra de l'edició de E_1_ soabrero de tres pieos i la
titulà II astrae ten.

D'aquesta ««nera es pogué cloure 1» col·lecció i «s
va publicar la taula 1 la portada general, fot plegat e^
v« haver de tirar en offset degyt la iapreata S.A.
D.A.G. Ja no existia i no es podia fer » »i.
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LOS ARTISTAS GRABADO8I8 I conti vlnt-i-qu«tre núme-
ros encapçalats per un pròleg ¿e PEDRO LAÍN ENTRALGO amb

una vinyeta mi buri de JAME PLA 1 caplletres xllogrà-
fiques d'ANTONI GELABERT.

En «1 voli« hl Im, és à* suposar, gravata més
reeixits 1 d'altres més mediocres. Entre aquests darrers

destacarle« la punta ««ca VICENTE (ni 4).

l'aiguatinta a la goma d« HALLO (n'10) o l'ai-
guafort de JEAN (n»20).

is de destacar la punta seca de gran riquesa uè «a-
tlsos de CABALLI1Ö (n«i) un concept« poc figu-
ratiu i lluny de l'eatll »é« clàssic de LA VERA.

cosa »«fiblant succeeix la ruleta d'ÂMGEL FEilAMf
(n»il) o el gravat d* (n*19). totalment
abstract*.

RAFAEL 2ABALIÎA va fer una aiguatínta a la que
endavant es reproduiria a cartell anunciador de

l'exposició de LA a Parts (n«Í5).
ZA1AL1TA va portar un dibuix fet tinta xinesa i

pinzell que era molt adient per »er traduït en ai-
guatinta a la goaa. Malauradament, un cop fet el
treball sobre ia plmnx«, la cremada a l'àcid no va »or-
tlr bé 1 va caldre rep«tir-ho tot de noy. RAFAEL 1AÍALE-
TA el vi tornar « realitzar i aquest cop tot va anar so-
bre rodes. Aquest fou l'únic gravat qu« fiu ZAIALEfA i

va ser "Il·lustrat" literàriament per ALEXXANDRE,
premi ftobel de Literatura el 1977.

Els catalan» RAFAEL GIÀ-
JAUME PLA i hi participaren amb les

seves tieniquei preferides. Due« punte» saquas, un ai-
guafort, un buri i un vernis tou respectivament palesen
el major domini del» nostres artistes que Ja s'havien
estrenat a LA VERA.
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El gravat d* FRANCESC SERRA (n»23) és d'una delica-

desa i d'un* subtiles« que pos* en relleu Im inteligen-

cia de l'artista en saber aconseguir una factura pletò-
rica semblant als seus llenços 1 que amb tant d'encert

i paciència h« reeixit.

MM ARTISTAS GRABADORES 11 conti un pròleg ée CAMILO

CELA amb uria vinyeta É« JAIME PLA 1 xilografi««

d'ANTOWl GELABERT.
Vint ti» plec» que recullen el» gravats i els

textos d'aquest velu« on hi ha »i» artiste» catalans
tâmbé hi participen: XAVIEI

JOSEP GUTVOVART, PLA I XAVIER

Tots ells tornen a e«prar la tècnica de les col·lec-

ciona catalanes similitud ela identifica
plenaiaent. de tenir en coapte aquest segon volum
es v« encetar per 1*època c« la col·lecció DOTZE NAfUIES

MORTES.
El gravat de (n«10), per entupí«, tret d«

la temàtica, és idèntic de tractament 1 d« factura a
l'estampa que féu p*r aquerta col·lecció catalana titula-

da Les ...figues (nfl).
Un fet amb els dos gravat» de IAV1ER

VALLS» la tassa i el cascall (n*ll) i El búcaro (n«l7)
de la col·lecció i LOS ARTISTAS CÍA-

II respectivament. 11 «anelg de l'eina en ftr
les entalles, 1« d* matisos 1 la construcció del
dibuix idèntics tn prové».

en aquest segon voli» porrle« diestacar estam-

pes interessants ço« les de CAL»
o PAPA-

GUEORGUIU. En elles es Manifesta un aprofundiment i un
millor domini dels procediments emprats. Ja no és un
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tantelg o un «studi de la tècnica, sine que s'hi palesa
una recerca més conscient 4« les possibilitats gràfiques
del gravat que U són inherents.

Aquest apartat «1 titulàvem "La tosa Vera prova sort
m Madrid". JAIME PLâ i m «« varen i 1 an-
çar a per totes «n la temptativa, 1 la sort els va som-
riure en trobar una persona JUANA Illa fou
1» peça clau que enllaçava «1 aadrlleny iwtfe Baix-s lo-
na, ü« D'XMBCRT »'entenia amb til« per 1*» qües-
tions «conduíques. I «no PLA hi tenia un contacte
«é« directe a «itjancera entr* el» artistes plàstics
1 els escriptors. A Barcelona s»acabava de perfilar tota
la impressió tipogràfica i 1'estaupaeié dels gravats.

Els ¡Subscriptors, passava en lea col·leccions ca-
talanes, eren l'ulti« graó de la cadena i JOANA
fou també en aquest »apéete un« person» cabdal per a
coordinar-ho tot.

Mitjançant la seva relació» la llista de subscrip-
tors s'anà estenent i es van poder lliurar tots «Is
exespiars.

La bon« acollida de LA ROSA VEÍA a Madrid és doncs,
en bona part, deguda a »questa dona, la »èva «arx» cap
a la Sala Biosca va dclxar-se notar en el ritse d« les
col·leccions, però afortunadament qyan aine succeïa gai-
rebé ja s'havia enllestit el segon volua de la série.

Hauria estat interessant veure un procés- evolutiu
dels artistes tal va passar en les col·leccions cata-
lanes. Oferir l'oportunitat a aquells '»artistas grabado-
res*1 que «és s'identificaven el Mdi i veure
s'haurien desenvolupat en altres teaes. Però això no fou
possible.

Alguns d'ells, molt pocs, lian seguit gravant pel seu
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compte. LA gran majoria, però, Iniciaven i dolen amb
aquesta col·laboració « LA IOSA la aeva tace* cea
m gravadors.

t« realment una llàstima que 1* seva participació
s'hagi acalat aquí, pero Ja no hi podem f «r res.
«n« cap agrair a LA ROSA VEIA la possibilitat d« gaudir
d'unes estampes, its úniques a vegades, fetes pels mi-
llors artiste* plàstics del moment.

1 gràcies a LA ROSA VEIA, diafrwtar
d'un» textos literaris de pri«era mi sorgits d* 1» pro-
vocació d'aquestes gravad«« i de no s*r per
elles no estarien entre nosaltres.
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de 1«« col·leccions catalanes i é« la seva
projecció a Madrid, LA UOSA VIRA pretenia llançar una
collecci6 a nivell internacional.

Es tractava de publicar UI VERA «n llengua
francesa pere gravata d'artistes estrangers entre
els quals -igual ço« es va fer a LOS ARTISTAS
JAUME PLA pensava incloure-hi algun artista català dels

ell considerava d« pri«er ordre,
La colieccié duria per GRAVURE Et POÉSIE 01 Œ

TEMPS i el títol es tornava a posar de Manifest la
inportàncta de la imatge gravada enfront de la paraula
«serita. Ko és '»poésie et gravure 4« c« traps"t sinó al
revés. El gr»v«t és primer que la poesia. II gravat é»
l'inspirador m priori d'allò el poeta interpretarà

els seus »ota.
El director del lus*y d'Art Modern de Paris i crític

d'art JEAN CASSOU v» escriure el pròleg del pri»er vol un
«1 títol d * Images gravée« et images poétiques.
Es varen conèixer JAUME PLA «n aotiu d* 1'expo-

sició de les colieccion» de LA ROSA VEIA ml Museu Gallie-
ra de P*rí» el gener del 1959. JIAff foraava part
del canté d'honor de l'esaentada exposició»

Els artistes gravadors «pi« varen participar «n la
sèrie foren VILLOW» Cltf,
SALVADOR DALÍ i EMILI SALA,

Tots ells sabien gravar i fin» i tot MICffiL CIRT té
anomenada a gravador que co« a pintor.
Dels cinc gravats se'n v« fer el tiratge complet

(tres-cents exenplar« més trenta de preferents), però
la col·lecció Ja no e» va tirar endavant perquè v» coin-
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cidir «ab la d« «grec l a i* Im f «•! 11* Pla, «l 1959, t e*
va h»v«r d'Aturar.

m, Ha p«rô «i «1tr« BK>tiu que VA f«r que 1ft col·lecció
francesa fracassés. Jault PLA no era Al ê« ta "public
relations" «n ml sentit à* promocionar 1 saber vendre
l«« obres que editava UI VIM.

A Catalunya, aquesta tasca la va áur m terme merave-
11 osament VÍCTOR N» 0* INSERT» mentre que PLA t»nia

cur» de tot« 1« direcció tècnic«,
A Madri a, fou JUANA qui s'encarregà de tot*

1* tasca de recerca i publicitat» i «1 s«u èxit fou tam-
bé rellevant, fins i tot a Catalunya,
la seva àmplia relació, la seva eficàcia i el fet
una Idea tan nova havia ««calmat •iilor «n el caràc*er
madrileny que en el català.

A França, LA ROSA VERA es va trobar ü 'una
persona que sabés fer les gestions oportunes.

N* D'INSERT no sabia parlar francés i tots
els tractes els va haver de fer JAIIŒ PLA. Ell «ateix
reconei* que en l'à*blt dels negocis é» un negat i, en
conseqüència, la part co«erclal de l'afer no va funcio-
nar, tot se'n va anar en orri. «I tiratge, e«
va fer a Barcelona, va arribar a bon fi. La venda -en
canvi- va ser un desa»*,re.

El primer gravat de la sèrie correspon a un aigua-
fort de VILLON aab alfun toc d» punta »«ca» ti-
tulat L'effort.

Aquest gravat el comentava FRENAUD, però ni
la B.C. ni el M.A.N. posseeix aquest primer plec per la
qual cosa no l'hem tingut a les nostres mans. il que «i
hem vist és la planxa» que vàrem analitzar en el taller
de JAUNI COSCOLLA i 1 que comentem a la
pàgina 8S5 del tercer volum (nota 3).



Tota els exeaplars d'aqu«at plec i tarcbé «1« de NI-
t el» d'YVES BRAVER el« té JAUNE PLA que no

els vol vendre »1 no «on tot« de cop. Nones les estampes
de VILLON ««tan signades.

El ««gon gravat correspon a MICHEL CIRY i està co-
mentat per PATRICE DE LA TOUR OU PIN. É» una cara d'un

gravada a l'aiguafort però damunt s'hi ha aplieat
una resina anul·la gairebé totes les entalles pria«*
res.

El conjunt gratuït i alii cm la factura d«
1'aiguatinta se sobreposa e la de l'aiguafort e» crea

zona confosa i estranya»

YVES BRAYER va fer cavall* a la punta seca de
qualitat Inferior a le» sève» poasibilitata a grava-
dor.

El text d'aquesta estampa el va escriure MAURICE
però a ia portada del plec ne hi consta el s«y

ni la tècnic« del gravat.

SALVADOR DALÍ va fer una planxa qu* va titular La
dentei 1 iéreii ge Verm«er i estava gravada tècnica
que ell mateix va batejar amb «1 4« punta sec« amb
espingarda (li).

DALf va omplir l'escopeta de claus, gavarrots (una
•ena de tatxes amb cabota grossa) Í agulles d« cap i la
va disparar centra la planxa de metall provocant un se-
guit de solcs 1 forats considerables. Al «short«, la
punta seca va anar ajuntant i fent grafismes «ntre «la
difertnts punt».

L'entintatge fou un calvari perquè «Is relleus tan
acusats i amb punxes encetaven la pell de la Mà cada
prova. JAUME COSCOLLA, l'estampador, sap quin p« hi do-
nen i no voldria pas haver d« passar per la mateixa «x~



periènela un altr* cop.
Il propi SALVADOR DALÍ im escriure «l text que havia

d'illustrar la »«va puntali« 1 va coapondre un escrit
titulat Letanía paranòico-critica de 1« encajera 1e Ver-
me e r de Pelft (20).

DALl l'havia c=r.pro»*s a signar els seus gravat» i
JAUME PLA va anar a t robar-lo per obtenir la firm* 4«1
geni i així poder venar«*Is.

Afortunadament SALVADOR DALÍ no »ois va estampar «1
seu a It* proves, sine que es va quedar tot «1 ti-
ratge a un preu que les economies de LA van
agrair enormement. II gravat va anar a parar a Alemanya,
però és difícil trobar-ne una «ataapa.

EHILT GRAU SALA va ««r «1 darrer col·laborador 4« la
curt« sèrie 1 per 1'«caste v» gravar «na punta sec« ti-
tulada Musicien», glossada per ARMAND LANOUX.

Is una punta seca molt propera a 1 'estil i la Profes-
sionalität aconseguit» «n la seva monografia (pensem que
es va fer per la mateixa època). Le» tntalle«, gairebé
sempre paral·leles, són de factura molt transparent allà
on no interessa 1« creaeié d« rebavea, «entre qu* en al-
tres zones els negres intensos s'aconsegueixen attJan-
cant el constant -reuament d* les entalles ai* sen-
sacions vellutades sorprenents (21).

El tiratge del gravat d* GRAU SALA «s va anar venent
perquè l'artista era prou conegut i famós, He tota «añe-
ra, el conjunt global d'aquesta sèri« francesa, tret É«
l'adquisició del gravat d« DALÍ, fou un fracàs econòmic.

JAUME PLA volia que taabé participés
en les col·leccions internacionals, però el resultat va
ser desastrós i e« va haver de deixar córrer.

El gravat era punta seca on hi havia una noia



asseguda. La prova d'aquast Intent demoatra Im dlficu!-
tat d« FEMOSA en expr«aaar-a« en aquest aedi pitet««.

La imatge é« tan dolenta que ni tan »oi« sembla seva.
JAUME PLA ens va deixar una d* 1»« proves del gravat

que nal no es va publicar i el reproduïm a la pàgina se-
güent per palesar la baixa qualitat d* l'obra. La seva
anàlisi, segons les fitxes elaborades per tal fi i que
es poden trobar a l'apèndix I 1 II.es nostra a continua-
ció:

I:
11 ï; una noia nua amb un drap li cobreix les

està asseguda la mà dreta recolzada «obre el
genoll.

IV: punta seca, ruleta» l'apis pio« i llapis gras.
V: pp; 34? x 247.
VI: pp Ckiarro f 11.C.6.
vili: "Apelle» Penosa; gravat no publicat**» 11., ».i.e.

(lletra de Jaume Pla).
IX: r.e. i r.l. íeap» de noia 1 nu»). Noi t «al dibui-

xat» sembla qw« no eorrt l'einm pel «etaii; enta-
lles insegures i allà on e« creuen no ha sabut ex-
plicar ei velum de la roba.

JOAN NIKÓ va «er proposat per fer un gravat
per aquesta IOSA VERA.

Davant l'oferta, s'hi va negar tot al·legat*
eye si PICASSO en feia un» aleshores «11 també hi parti-
ciparia. Del contrari, no calla que comptessin amb ell.

tenint en eo«pte «1 resultat final d« l'afar inter-
nacional, també hauria estat una llàstima gra-
vats de NUO 1 d« PICASSO quedessin oblidats o fossin
venuta separadament fora del context Inicial amb què es
va crear LA VEXA.

tm lamentable que aquesta col·lecció quedés en un
simple project*. Si se n'hagués pogut f «r un volumi Ja
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battra* «*f«t tot un exit« perd l*« circumstàncies no lio
van p* HM t re.

Un« col·lecció de caira Internacional amb la col·labo-
ració d'artistes catalan« d« reno« i tirada a Barcelona
hauria estat francament un punt »oli positiu per a LA

VERA i sobretot per l'art del gravat en general.
Perd la distribució no es podia fer des de Barcelona.

Calia una persona responsable 1 eficient que tramités
tots els afers i tingués cura de la seva distribució.

JAWŒ PLA va fer el va en 1*aspecte tècnic»
en cercar els artistes» fer-los fer un gravat i dur m
tente «1 tiratge dels exemplars. La ecmereial i t zac i ò ja
el dtpassava 1 1» d'una persona adient per fer-ho
va conduir la com«sa a la seva dissolució.

L *««pres* va flaquejar i ya quedar ll·ltada «n
temptativa. teaptativ« «oït a«biclosa però ne
va assolir la seva fita.

fft
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et»

W
do»

tal OM aa pot

H.A.«. (Ap.in;
laa col·lecciona »',
col·lecció KLS NCOS DI L'Ufi Ml
leccio DOTH MTVMS UStOBt M*
exemple.

No ha* pogut anaiitaar VtXBVlM QttC d'aque«ta col·lecció
perquè malgrat qua a i« Juatificacifl dal tiratge M concti
qu« fou «ubacrit pai ».A.B., això MB M cert. tal co« vawM
en el «eu «oaantt la col·lecció DOTH TUBS 01 CIHC va quêter
•»troncada i no *'acabà fina al Ufi» Co« que lea provea ad-
dicionals te rUeaplar Únic M lliura»«» al final te «»t»
lea c incornataneiet eaawntatea van iapadir racopilar-lo.
Ara el M.A.N. poaaeeix l'Exeaplar 67/75 i ala vuit pri«era
nuaeroa tel 18/75. Donat que a*bdóe exenplara «on iguala que
el te la B.C. no «la he« analitzat per<pi m aportaven rea te
nou al treball.

Privara entrevista enregiatrate a»b JAiMi flA al juny tel
191» a la seva casa te Vallvidrera.

Vegi'e nota 3.

Vegi'a nota 3.

Frapsent te la conferencia «aa JaHB HA va dooar ai Palau
te la Virreina te Barcelona ai 1« d'abril te 19« en «otiu te
l'expo«ici6 iia 96 aravadora te la toM Vara mm Ml w tMlr
li«.

fragant tei prAla« «• JAlMi PLA paf al Voiua I te LA rotLtC-
CIÓ m GRAVATS COKTDaPOWUlIS.

Vegi'« 1« pg.130 te I1 Apèndix 11, Volua III.

V«gi'« nota 7. :V

Ulau tela «ubacriptora
PORAIIIS (pri««r vete}
catàleg te rexpoeicio
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A la justificació dtl tàmii« 4*1 priaar velu* 4» la C.O.C.
m cenata «M al H.A.«. foa atihatfiptor ü l'txaaplar Únic.

via aorta« al«un plac t la Juatificacl« ara fata, i» tota

eoa as pot comprovar a l'ApaodU li.

Pragaaat «al proapacta
LA ROSA VIRA.

li JAI!« PLA.
Ill: una dona M* UM at« a Im falda

IV: burl.
Vs pa: 173 « 115 , ppi 3*0 « 25Q.
Vis pp Enarro aal» fil.K.V.
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VIII:
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Jaaûa. H
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varea «twiar « flUff «VIS ai «iaationari
J J U MS* VHU *«. m flWMM

coll«tor«t MI. Alaahoraa li véra« «aeriwr* a»

«ava

vii« ,ltt « f^pi^i t « tí «tt^rwíir «ti
qu«n U« colltcdOM <to U ROSA UM «*«raOMim w

aquell. etl»t.t 1'«^ Iti?, te fmt* locai «M f*u r*«o tf*
la »ev. fMrticipMi« «i LM Idiclon« t «M
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(I«)

»ORDÓ v» «ori, «1
pcd«r tenir c»p contact«

S ^Ï^LÏ^Jüí·f*64
U MSA W^t HM« hM procurat
«»w que U van tractar | «
coaaa Ja «acritaa-. ha« • laborat

I M
Mb «Ito, Ai ima

4* alia« *
t

<to l'Ap.ii.

p«eta M
par JAtM PLA.

fit

te «aria LOS AKTISTM* '
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