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castellà, la obra es

manté entre tesis fona-

mentals: mi l'autenticitat
de la vida rural enfront

de la vida urbana i b) la

mort a sentit últim de

l'existència. Aconseguí el
Premi l'any amb

l'obra La, d_el ciprés
es a largada, que s'està ro-
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dant p«r f «r-ne ima pel·lícula. El 1955, amb Diario dt un

casador, obté el Prenio Miguel d« Cervantes, seguint després

el Fastenrath (1) 1 el Premi de la Crítica. Taabé conrea

el periodisme i el reportatge. És membre de La Real Acadè-

mia Española des del 1973. El setembre del 1986 se li va

retre un doble homenatge: per la fidelitat a la seva ciutat

nadiua, nomenat-lo f i l l predilecte de Valladolid, 1 per la

universalitat de la seva obra. En el discurs de la clausura

de l'acte ell mateix diria.

Cuando la desisten dt escribir, la literatura y f i gen-
timiento d« mi titrra «í imbricoran, pera en títdo ni
Valladolid ni Castilla, me deben algo, sino tal yet al con-
trario, yo el deudor, por^ut ¿f* silos he no sólo
los pefsonajeg, eseenarisi y orgíá»«nto de »nía novelas, sino
también, y es esencial, lae paloima son kan sido
escritas. Si e® vierto mn esta siudad se habla buen cas-
te llano, yo fis he aprovechado de ello, f I/'

També amb motiu d'aquest homenatge es va estrenar l 'obra

de teatre La hoja roja, homònima de la que l 'autor havia es-

cri t el 1959. El seu treball ** '"'•conegut mundialment i

ja s 'han fet sis pellicules basant-se en les seves novelles:

El camino ( 1 9 6 2 ) , Ret ra to de famil ia (1976), extreta de la

novella Ml _idolatrado^hijo Sisî , La guerra de papá (197?)

sobre la novella El príncipe destronado i Los santos inocen-

tes (1984) i El d i sp.it voto del señor Cavo (1986) que

porten el mate ix t í tol . La darrera és La aombra de l c ip ré s

°s alargada esmentada ja i que està en fase de rodatge

en el moment d 'escr iure aquestes ratlles.

La visió que MIGUEL DELIBES dóna de Castella és totalment

diferent a la que donaven els escriptors de la Generació

del 98. Una Castella real, sense mites ni tòpics, on no es

l imita a descriure una terra sense problemes, vetllant la
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pura estètica com feien aquells, sine que dóna una visió

sociològic» viva 1 actual:

lo t«tojf dt êtr im %ö*br* dt Mmt; a mi Is gut-
en r#alida£Î um divierte et »tcrifcír y co-
ta«. (¿/

D'homes i coses humils qye parlen d'una Castella naltrac-

tada i humillada, père que malgrat la sev» desgràcia no

ha perdut la personalitat.

L'home de Castella, "el castellano viejo", es ...un indivi-

duc juicioso, awniso, lacónico trabajador, fácil de r^nctlta«,

esséptico y fatalista... ( 4 ) , 1 CÉLIBES ho fa palès en la seva

obra un llenguatge planer, entenedor i demostrant que

coneix a fons les formes idiomàtiques d'aquelles terres l

dels habí t an t s .C 5)

PLÂ I PALLEJÀ ( R u b i , 1914) ( 6 ) .

G.2

JAUME PLA, recorrent les terres de Castella, de Cas-

t e l l a la Vel la concretament, féu sèrie de dibuixos

dels paisatges que el copsaren 1 els ensenyà a MIGUEL

DELIEES perquè aquest hi posés »in text. D'aquest intercan-

vi en sorgí el desè l l ibre publicat tant d'encert per

LA ROSA VEHÂ i que tot seguit aniré«! » cosientar.

Prèvi orient, jo ftr una dibuixat i dttpré» at f vaig
a gravai*. P«rd d'aöafcar-lö« j'a m'
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llegit bena part é§ la. lit«ra£Mra espántelo, buscant qui
em podria f» mm textos.
Primer ê§ tee WBÍJT p«fif*ra*b «n C«Za» naturaZJMnt. Ânb
m tola kavùm «ftat «ott arie», p«O «n C«la ¿a un trin-
z^ra£r<? fu* faMmaMMt w M pot tette**.
C*«ts «m uà éi* fit« fco /aria, fwd là condieié qtte
9Î seu nom havia de ser -née gran et nwu¿ «n
I loe, fi« tetfía d'mv^of la prvmí^ «stila t, dmpféa,

gut tra jo qui ittitftratu «i ««< í no pat «II
fui tlitatraua ti« gravat«. d'això, jo ti

dir -ani» un** alii*** parai«I««- ^g lio GOFF«».

Després d'aquest entrebanc «ab CAMILO CELA, JAU-

ME PLA topà àrab la literatura de DELIBES i Ja no tingué

cap mena de dubte. Se'n va anar a Valladolid a cercar-lo i

li «xposà la idea del llibre, tot nostrant-li els dibuixos.

Però MIGUEL digué que allò no ho havia fet mal

í que se li feia una muntanya. A la f i , després de mirar-

se 'Is molt de temps, accedí:

1, ¿Conocía a Jmmm Pía antea d« colaborar con La Iosa Vera?
¿Ciño y cuándo a* conocieron?

COT este wtlvo, tn Vall ídol f d. El tstaba trabajando aun en esta obra.

2, ¿Cdüö BttTfié la ida* à« crtar tat« libro?

k *&* s * f ( % » «i "J*»«*« ^ % »v» % • *

U cuvvW u* ¿JEÌ. u*, ̂ ^

La idea surgió dt Jaim^y yo, a1 ver sus grabados, la acepté cm entusiasmo
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3. ¿Había visto IM grabadoe anta« i« «»cri tir loa ttxtoe?

Ui Vim*, ti» te VH^U ̂  U, UtW«. éL

V** et W U*0*ÌMM» <l»<»t».tt» V* «•**

U Ŵ*> : u. uw» v la»

UM.K LlW a*. * t--».-.

Los twtt présentes y lu M steri a« «a Cattili« syr|1trwi ut los n+emyìleien-

tos que ut fac111t«ban lot p-tfe^»»: IM cirro, un tendido dt M luz, tint Mitri
dt chopos, íf j J

V«* H«a MÜUJU • H.

Els textos foren inèdits totalment per a aquella edi-

ció. endavant DELIBES els agrupà en un llibre titulat

Viejas historias de Castilla la Vieja (9)

Fou el llibre Viaje a la Alcarria de CELA, illus-

trât per JAUME PLA l'any 1988 burins i xilografies,

quan aquest "descobrí" réalisent Castella. Aquells gravats

-però- eren molt petits i J MME PLA es quedaria

ganes de fer-ne d'altres 1 aprofundir en cl tema. Feu

aleshores quan emprengué la de Cast i lla. Llibre

•lones que es convertiria en el descendent directe d'aquell

v i a je a 1 a A 1 c arri a que havia il·lustrat anys abans.

aquesta obra» era la primera vegada que MIGUEL

DELIBES escrivia un text per a il·lustrar dibuixos pre-

vis, però també val m dir que se'n va rortlr meravellosa-

nent bé» constituint aventura que, ell, torna-

ria a repetir de bon grat.

Castilla consta de disset capítols distribuïts de

manera totalment siaètrica, foraant blocs rectangulars

de paraules qua, situats a les pàgines parelles, s'enfron-

ten a un altre bloc rectangular» de les mateixes

dimensions, situat » les pàgines imparelies i constituït

306



pel gravat.
Sen disset historietes curtes que ocupen exactament

cl mateix «spat 1 que, malgrat ser Independents, tenen

un lliga« entre si que els dóna un cos uniforme. És an

f i l conductor que ens »ena des del principi fins »1 final

per tornar de nou al conençèuaent , com si fos un cercle

tancat en sí mateix.

Isidoro, el protagonista de la h i s tò r i a , després d 'u-

na llarga absència del seu poble natal, redescobreix la

seva terra 1 s'adona la vida d ' a q u e l l a zona, la vida

rural de Castella, no havia evolucionat gens ni mica du-

rant aquell temps, que ell era pe t i t . Castella s 'havia

quedat en el segle X V I , a ï l lada de tota c i v i l i t z a c i ó 1

tancada en el seu món, un de desconfiança i de supers-

t i c i ó , d ' impotènc ia i de resignació, on tot a l lò que fugis

de la caça i els mi t jans de supervivència no comptava per

Abans del pròleg del llibre, a tall d' introducció,

hi ha un apartat on JAUME PLA, cl gravalor, justifica el

per̂ ·.·.è de l'obra, el perquè de l'ús del burí, perquè Cas-

"ella i perquè DEL I BES.

Amt les seves paraules, deixa ben clar que no es trae-

va pas de voler donar una imatge del paisatge castellà,

sinó que allò que tot seguit veurem és tan sols un recull

d'algunes visions d'aquesta part d'Espanya és Castella:

.?•;*!, aiftple^ifnte, un pequeño conjunto de gsbrias
castellana«, unes comentar iot pldttisot fugtiridos a 'la
retina »privi liada de un grabador nació y vivió ei&t-
pr« a la orilla del Heaitepfango: la lineal de
aquellos paisajes <que, ®ar estar d* su
vitual cotidiano,le producido fuerte.

Par un lado, el buril e«r un peocedimiento tan
íd'rti>a cc-wo la pintura, j «a, pora tradueip el
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puro juego lineal et late llanuras êê Caetilla. foe otra
part«, IM hambr* habituado at nontañceo 9i6ri»smt* geográ-
fico {Uf «ncierran lo» Pirineos y «î desmérir,
qui*d, un nuevo «icanto en to« arai««co8 Je lot
<ftt«Wifiofel<f* y en ta« p«F*p*eí£i?a* ilimitadas. Et gra-
bado at buril *« »*«? y austero, to« <!• Ccr»-
tilla. Pero no ta«*« f«* no nfltjar la ternura
dtlieoda *ei*t«itt9 la prtténâula de
paiiaj*.

I referint-se « l 'âu^or del text diu:

f MiffUfl D^tibéf, quf ka Ics fanince de
¿astilla, e*a guitn son continuar -son
la patabm la. interpretati»^ allí dc~iie terminan
lae po§ibilidadti de la, lín*a. (pg. ?)

Amb aquesta darreri frase, JAUME PLA rcaarca i suport

a la idea bàsica de LA VERA segons la qual p r i m e r

d« tot és el gravat l en segon lloc el text l'illustra.

I aquest serà el pr ifner dels ilibres que pren In i -

ciativa.
Dit això, JAUME r LA deixa al pròleg a cura de

LAÍN (10) , 1 qye porta per t í tol PLÁS-

. ICA D£ CASTILLA.

D'una manera molt filosòfica i assagista, tal

s'escau en ell , LAÍM EWliALt»Q ens oarla del problema 1

la d i f icul ta t que suposa emitir i*:.t jjdicl o opinió

sobre qualsevol acció o cos« de ia vid» i ;»o caure en el

fet de posar de relleu tota 1 <* tàrreg» d ' Informació 1

d ' in f luènc ia que arrosseguen pel sol fet de viure l pensar

en una societat civilitzada.
LAÍN ENfiALGO divideix el pròleg «n tres blocs per

donar-noi, a conèixer la ¿ev« visié personal i l ' impacte

que sobre ell li ha causat Castell«.
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Comença parlant d* "LA FOWiA Dl CASTILLA" rebatent
la idea d'ORÎIGA I GASSEf segon» la quai m Castella no
hi ha corbe«. Howes 1« recta» la vertical del xop, 1«ho-
ritzontal del gos llebrer i 1'oblicua que forma el pagès
quan llaura 1« terra, és la línia pròpia 1 característica
ae Castella, segon» opinió1 d'OtfEGA. Per PEDRO LAÍN, en

canvi,Ft llano m en Outilla parra exstpcién, f i paisaje

sagt sitano •« ordern y ante «t tsptetador, y

al primario teertto vital df la capya tient qu» recurrir guien de

P«*»Q« aêpir» a «nttndtrlo. (pg.14)

Es a partir de l'observació dels burins de JAUME PLA

qu- LAÍN s'adona d'aquest fet tot afirmant que, si bé

ex i s te ix l ' ho r i t zon ta l , no ho fa una línia recta per-

fecta sinó a través de la successió de petites sinuositats
curv i l ín ies .

Arran d 'aquesta forma corbada que tant simbolitza

aquestes terres, l ' au tor del pròleg ena introdueix en la

Idea de la corba còncava í ia corba convexa COBI a línies

representat ives de la geometria no lineal. Com exemple

d'ambdues corbes, c i ta "el valle" i "cl antivalle" compa-

rant-les els efectes que provoquen en el nostre estat
c 1 ' àn im, per això dirà:

Si f i valle ka.s€ ntttftra vida, «I ant i val It la
hace arrojada, la déntro d« «Ita ha-
cia «I peligro o ta d» lo gut «Ila no ver,
El anttvallt, r« gigna, nos obliga a »ivir et "presenti-
miento" y la "an$encia*t V ta^ «» k* eifra mât intima de
eu ettétisa..,'.../... ¿a propio dui pattale qu» ee~
trici'smnnit saetellanü «s «n rífor *l antimile,
la winencij geológica dt alear tn aleo? va co«^o-
niendo fragmento* de y ei l l^'lpot (pg. 16}

*,l segon bloc o apartat tracta de "EL COLOR DE CASTI-
LLA". Sense color tot seria transparent» en« diu. Les for-
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«es geomètriques estarien ouidea» però «1 color les f«
corpòries» resistents i opaques:

Para «I ojo ku»tmot «o hay form® ein color. Sí la
da a Uí realidad visible su mencia -genialmente
verí® y ¿«iKMtrarle «t eubimo-, el color nos revela eu

. 1 ?}

I per acabar, el tercer Í darrer punt on, sota el

lema de "EL ROSTRO DE LA TIERRA", ens coapara el rostre

de Castella el rostre humà.

El rostre humà ve donat per los faccions i també el

rostre de Castella té unes faccions pròpies i úniques.

Aquestes faccions no són altres que el pol lancre , la f e ixa ,

e.l camí í el poble. Elies van configurant uns r i t m e s , unes

figures geomètriques, unes notes de color, i en d e f i n i t i v a

uns sentiments enters l 'home que viu i t rebal la aquelles

terres. Sentiments , però, que també altres persones expe-

r imen ten fortament davant d'aquestes immens i ta t s de ^e r res ,

Entre aquestes persones cal contar-hi JAUME PLA,

L ' e log i que d 'e l l fa el nostre prologuis ta tanca

aquest apartat tot dient que Pla, catatán y artista graba-

dor, ha 'Tnerido poner su sabio buril ai servicio del autentico

piiF-ij'f- ^stellano. Dfsproviòtaa ahora dé soler, las f^^iaa de ta

'ierra, ds Castilla, ae adelgazan y esencial item, llegan sutilmente

i ^ueatpi retina y suscitan en nuestro espíritu la extjuisitj,

q~áe le<¡ ee- propia. Grands empreêa. Inédita Tal esta eu-

"iar;a interpretación pldatioa de Castilla he prepuesto

servir de son y lo Pía

tan bign ha decir son la. linfa magistral de grabadcs»

julio de 1Í60 ípg.22)
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E.3

G.3.i

1. Cobertes Intern«» de cartolina cl títol: CASTILLA,

en negre.

2. Portadilla.
3. Portada a tres tintes (negre, sèpia i ocre), compagina-

da un tipus de lletra i diferents cossos: CASTILLA/
DIECIOCHO GRABADOS AL BURIL / DE / FLA /
DE / LAÍN ENTRALGQ / DE / MIGUEL DELIBES /

(emblema »IRA) / MCMLX /

4. Justificació de Jaune Pla.
5. Pròleg de Pedro Lain Entralgo caplletra tipogràfica

i un gravat al burí que l'encapçala.
6. Disset gravats al buri Il·lustrats per disset textos i

distribuïts en XVII capítols.
?. Índex.
8, Justificació del tiratge.
9. Colofó.

G.3.2

És una edició de cent cinquanta exemplars deu de col-
laborador, fora de la venda, distribuïts es »ostra

a la fotocòpia de la plana següent:
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Ha SIDO PUBLICADO GRACIAS AL IMPULSO INICIAL DADO POR LA
FUNDACIÓN MARCH AL GRABADOR EN TORMA DE UNA DE SUS AYUDAS PAIA
A MISTAS. SE HA UNA TIRADA Di CIENTO CINCUENTA EJEMPLARES
PAPEL DE FABRICADO POR LAS MANUFACTURAS GUARRO
DE GÉLIDA, TODOS HUMADOS PO» EL GRABADOR, PROLOGUBTA T AUTOR DEL
TOCTO Y NUMERADOS A PRENSA. REPARTIDOS DE LA MANERA

EJEMPLAR ÚNICO, que contiene todo« lo» dibujo» originales; las pruebas de estado de lot
gratados, más las de dos planchas rechazad«; e! manuscrito orig.nal éei prólogo; el cobre de um

grabado y una serte de pruebas de las planchas inutilizadas

SIETE E J E M P L A R E S nom.nados ron ti dettine siguiente par« h Fundación March, en
reconocimiento a MI ayuda; pan Pedro Lain E n traigo j pats Miguel Dr I ¡bes, agradeciendo su
colaboración; para Gustavo Gilí, Wenceslao Guarro y Juan Uruch, «jue han demostrado de im-
pera tangible su amistad para con el artista, y otro para Jaune Pla Estos ejemplares contienen

pruebas de estado de todos loi grabados y una serie de I« planchas inutilizadas.

DOCE EJEMPLARES, Bu»o*doi del IX al XX, <p® contienen prueba» de «todo de tode»
los grabad», una serie coa las plancha.* inutilizadas; el original manuscrito de una narración y

una plancha de cobre. f 11 )

CIENTO TREINTA EJEMPLARES, numerad« del »al ija,

Además se tirado 10 ejeinplare» de colaborador, no venal«, tnaremdoi de la A a la I. í i 2 i

G. 3. 3

Els exemplars estan signats pel prologuista, l'escriptor í

el gravador, autògrafament, a tinta, al peu de la justifi-

cació del tiratge tal es mostra a continuació:

$í
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G.3.4

El llibre està compost a «à i imprès a la S.A.D.A.G.

la tipografia segtlent:
La justificació A.W.c. cos 20»
el pròleg tato I.r. co» 18»
i el text mfo P.r. cos 18.

JAUME PLA posseeix els Mtnuserits originals de cinc dels

capítols que va escriure MIGUEL DELÏiES.

G.3.5

Les planxes són de coure niqueladés formant un total de

divuit gravats al burí: un que enceta el llibre del

oròleg, a tall de capçalera, i disset il·lustrats per sen-

gles textos.

Les dimensions dels gravats són Iguals pels disset capí-

tols (pi: 230 x 300; ps: 230/235 x
Tots els burins foren estampats al taller del gravador

la col·laboració de JAUME COSCOLLA. Cinc de les planxes

es troben actualment al taller d'aquest estampador. Són

concretament la del pròleg i les dels capítols I, V, XIII

i XVII. Quatre d'elles porten la «arca de cancel·lació a

l'a.s.e. llevat de la del cepltol I que la porta a l'a.a.d,

G.3.6

És el desè llibre editat per LA i el sisè il·lu»-
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trat per JAUME PLA dins d'aquestes Edicions.

El paper que v* fer la cas« Guarro per editar aquest lli-
bre venia en un plec d« quatre planes 1 fou tirat en ferma
de dues. Però ço« que el tèrcwi d« J MME PLA no podia aca-
bi r tota 1 •«•piada del full» l'hagué de tallar pel mig,
estawpar el gravat i enganxar de nou els dos fulls pel
sistema d'escatlvanes.
Així, el text es tirà prlner, a»b el full senc«r, perquè
d'aquesta manera es podia imprimir pel davant i pel darre-
ra, després JAUME PLA tallava el full, hi esta»p«va 1«
prova j. el tornava a enganxar.

Tots els gravats foren realitzats del natural. El darrer
el va fer acompanyat del propi DELIEES que li va voler
mostrar Castella, fent-li de guia. que JAUME PLA ja
els tenia tots fets, va considerar millor posar aquest
com a cloenda en senyal d'agraïment envers l'autor dels
textos.

Darrera del gravat no hi ha »ai text Imprès. cl pri-
mer, que encapçala el pròleg, el portà al dessota. Tots
divuit -però- van sempre situats a les paginée imparelles.

El text ocupa el mateix espai que el gravat, constituint
dos blocs compactes enfrontats entre al i que donen una
visió de conjunt ben característica. Una visió que fou
estudiada i meditada per endavant 1 que donà lloc a aquest
interessant resultat.
Mostrem a continuació una fotocòpia reduïda del gravat
del capítol IV, amb el text que I1 il·lustra,per tal d'oferir
una visió global d'aquest composició del llibre;
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1.1

Exemplar n« 78 de 1»edició de eent-trtnta numerats del

21 Al 15°* ji

E.2

Vegi's cl punt G.3.1.

1.3

Biblioteca de Catalunya.

E.4

Comprat a JAUME PLA l'any 1984 per la quantitat de

pessetes.

E.5

E.5.C: 365 x 430

E.5.F: 380 K 415
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t.«

8 pg* 3.n. •$• 90 pg. i l lustr. + 1 pg. s.n. lllustr.
11 pg. s.n., en rana.

E.7

18 gravats al buri esta»p»t» en nègre: i que encapçala
cl pròleg 1 17 Il·lustrats per »engles textos.

E.8

Paper de f11 Guarro, barbes» alternant les filigranes

R.V. i C.G.

E.9

El llibre ve guardat en un estoig folrat tela de

color torrat i que nedelx 375 x 445. Està obert per

un lateral des d'on es veu el Ilo« del llibre on» en dau-

rat, hi diu: / VERA / CASfILLA / BARCELONA / 1960.

Escrit llapis hi ha el núnero "78", que és el número

de 1'exemplar 1 la signatura de l'obra catalogada per la

B.C.:096 (Pla) Del, El llibre està folrat a«b un« tel«

groguenca i el Ilo« de pergaaí.

Els full van doblegáis per la nel tat» formant un plec, i
col·locats en ram*.

Totes les estampes porten el »egell d« 1« B.C. imprès al
marge, llevat de la del pròleg. A 1« portada també hi é».
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A la contraportada hl IM «l registre del llibre (M.SÍS.SSI)
i una "C" que vol dir que l'exemplar fou Adquirit per com-
pra.

A la contracoberta posterior del llibre hi ha una etiqueta

de la B.C. amb el número de registre 1 la signatura de
l'obra.

A nés a de l'exemplar, tots els gravats estan signats
a llapis» autògrafa»ent per JAUH1 PLA, a l'angle inferior
dret, el mateix graflstie de l'emeaplar que ja coneixes
(13). El del pròleg és signat a l'angle inferior esquerre.

Alguns fulla i estaupes estan una mica aalmesos pels fongs
de la humitat

ANÀLISI DE LES

DEL PI-11

III: dins d'un rectangle d« format apaïsat i dividit ben
bé per la meitat, horitzontalment, la part inferior
l'ocupa un fragnent de paisatge d« Castell«. A la
línia de l'horitzó, uns quants srbr«« i u« ̂ me «un-
tat dalt d'un cavall o d'un (no et uiitingeix
suficientment). Aquest horitzó separa la terra del
cel, el qual abarca tota la part superior del rectan-
gle, pere sense rastre <Je burí, formant una
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c omple t, amen t blanca,

.'., naturo Acatin, f*» prrmww«f et

Nada más fácil que refutar con buenas razones la tentación del adanismo; nada más
difícil, sin embargo, que dejar de sentirla. EÌ es un ser en situación, y por

tanto, quiera él o no quiera, un ser tradicional. Comenzar a vivir humanamente desde cero

V: pl: 163 x 310 ; ps: 160 x 30C.

VII:Jaume PI«, 11., «.i.e., dintre 1« pisad« de la planxa.

IX: a sota del gravat, i lletra tipogràfica» diu «l
segUent: Al maestro Azorln, guía pemanente de

las posibles gulas de Castilla.

El paisatge és tractat sèrie 4e línies «oït

i lleugerament a vegacle» , «oït
poques» c» creuen i li mim gran sobrietat.

JAUMI PLA dedicà a l'escriptor AZORÍN,
representant de la Generació del 98, que tant
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d'encert sapi gué descriure les terres do Castell«.
CÉLIBES» pera, til «f«gìri la vicia amb els seus perso-
natges 1 en aixa *« diferenciarà bàsicament dels es-
criptors d'aquell període.

I - EL PUEBLO EN LA CARA

En aquest primer capítol, MIGUEL DELIBES ens expl iem la
història de 1'7»«toro, d'aquell vailet de poble que se'n
va a estudiar a la ciutat 1 tothom se'n riu d ' e l l , preci-
sament perquè és de poble, perquè ho porta escrit a la
cara que és de poble. Però, després, quan tard se'n
va a treballar a la ciutat, s'adona que el poble és molt
m i l l o r 1 que no s'ha d'avergonyir pas de res:

f a cuenta entonces da qu« ser de pueblo
fra m at Diet y qw ««* dt ciudad efa un seme
9tf inelmmro y qttê lo» ttsot, f «ï nido dt la cigüeña, y

chopost y si püekutto, y *î tran siefiprt lo»
mismos, mientras las pilaê as ladrillo y loa dt
cernito n las mentaäaa d« j?t*«dm dt la ciudad wibiaban
cade día y con los aHot no mataba allí un êolc t«ttigo
dsl nasvxignto de uno« ponjuf mientriu «I pueblo pepman€-~
sfa, la eiudad »t dmintegratm p&p aiutilo del profp*to y
lat perspeötiuas dt futU3*o, (pg.M)

l pg.2?

III: en primer terme veié« un gran cawp que ocupa gairebé

la meitat de l'estampa. Per l'esquerra, un caaiinet

ens condueix cap a un poble, «ig aaagat darrera del

camp. El cel presenta una »èrle de núvols un cai-

re de tempesta que s'apropa. Tan sols hi ha quatre

arbres vora el poble en tota la coapoilclé.
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IX: el cel «atà treballat amb entalles paral·leles que
s'entrecreuen «n diverses direccions mentre que a
la resta predominen les línies sense formar entramat.
L'estampa és Holt tacada.

II - ANIANQ EL COSARIO

L'Isidoro, emprant un vocabulari propi de la gent d'aquelies
rodalies i amb gran habilitat i detallisme, ens descriu
1'última ullada vers el poble que ara deixava,tot anome-
nant les muntanyes, els bosquets, els llocs de record
d'infantesa i relacionant-los amb anècdotes que succeí ren
en aquells indrets amb la seva família. Mentrestant,
Aniano el Cosario (cosario és aquella persona que té la caça
com ofici), l'acompanya fins al cotxe de línia que el por-
tarà cap a la capital.

2 pg.31

III: l'estampa està dividida en dues parts horitzontalment,
A la part inferior hi ha la terra de Castella
el poble que DELIBES atorgarà a 1* Isidoro i del qual
encara no sabé« el nom. Un canti serpentejant ens «ena
cap el poble situat al bell mig d« l'esplanada. Dar-
rera seu, diversos serrats de línia suau i alguns
arbres escampats arreu. La part superior l'omple el
cel on uns quants núvols allargassats suren sua-
vitat per l'aire.

IX: el traç del cel és superficial 1 tènue que el
del paisatge. Predomina la corba en la sinuositat
del caminet i dels pujols. Les ombres gairebé totes
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son fetes » torn»« 4« paralleles o Juntes.

' if.

F ¿ai <TU« al Majo de la w* volví y vi ti y el
polvoriento *í ^» a la «fuíerda» ío» ¡i«!
Pon? taño y, a la derecha, los teté y, de lo»
rastrojos amarillas, el putblo, eon la dt là m y
tag casitas dt adobe, pollutloê tn dtrffdof, (pg. 30)

III - LA DEL

La Pimpollada, ci.netadA en català, és «1 prengyé el

després intentessin repobi»r-lo d'arbrea, sense

gaire fortun« ja gairebé tots «orir*n sota el »oi •-

claparador d'aquells Indrets. Li diuen La certa-
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ment en un to exagerat 1 fatu» doncs es podrien comptar

amb els dit* d* la mà quants «n quedaren. D*altra banda» 1

lligat amb la vida um l Isidoro, Aquell indret fou on «1 seu

pare prenia decisions Importants Ja abans de la plantació

dels arbres, i on «li mateix. 1'/«uforo,confessà als 14 anys

que no volia ni estudiar ni treballar el carn.. Aquesta

decisió li costà dot di«s d« dejuni involuntari.

3 pg.35

I T I : en aquest gravat, la part «és important l'ocupa el

cel, i La Pimpollada (14) se'ns «ostra en el primer terne

com un veritable desert, només uns quants arbres i

matol ls eseasipats d'ací d'allà trenquen la monotonia.

JTl «g ima i*m$ntül®d desolada, y el dia -que en el siilo

fc'v »ni»««, La tierra parec« el sialo y el stelo la t ierra, tan

desa'mtblado e inhóspito **. (pg. 34}

IX: el tractament del buri en els núvols és «és delicat i

suau que pels arbres 1 el pla però, tot , presenta

riquesa i varietat que no pas la desolada plana.

Les entalles són gairebé senpre paralleles,

IV - LAS NUECES, EL AUTILLO Y EL

ABEJARUCO

En mi pufblo lat estasiante no tienen ningurm fomulidad y Is prvns-
y*ra y el versino, | «I ctsno n «I invierno, t« jf emtetffFwan
sin la mmor e<mtidtp®eian. ï lo arreda* ti bocttorno
en febrero fu« nevar en im^. f »i la ktlaáa vime dt &m
Ciríaco, cuándo pi lo« ¿rboltt tienen yemu, ««töne*« »e eowo
chamutcadot § al que le coge ya no le «ino ogmréar si otte
visne. fpf.ltJ





MIGUEL DELHIS » sempre a travi« de la boca d« I' Isidoro „
pren «1« tres elements del títol, les nous, «1 ganarás
(el autillo) 1 l'abellerol («1 abejaruco) per a descriu-
re 'na el c lina i les adversitats d'aquella zona, 1 de con
la vinguda de la llum afecti la vida de la gant 1 dels
ocells de les rodalies. La t€a tibiana deixà de menjar nous
perquè deia que passaven el corrent, 1 el gamarús descan-
sava sobre la noguera dibuixant estranyes fernes en el
contrallum de la lluna. La vinguda de l'electricitat,
els pals de la llu« corresponents, portaren abellerols
de colors brillants i vol aïrés que reposaven de la llarga
travessia danunt els fils, entre pal i pal.

4 pg.39

III: una mica més de la meitat d« la planxa està ocupada
pel cel cottpletaaent blanc, s excepció de petites
restes de núvols a la part baixa. Una vertical forta
1 col·locada al mig d« la composició trenca 1'horit-
zontalitat del dibuix. £3 tracta d'un pal de la llum.
El paisatge »ostra una petits serrats onduláis

terres de conr«u, una filera d'arbres a la dreta
i, a l'esquerra, lluny a l'horitzó, un petit poblet.

IX: ens trobem un nou tractament del burí, talles
gairebé sempre paral·leles però jugant la inclina-
ció per donar ritme al dibuix, ço» es veu les
herbes del pri««r tenne.
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V - LOS

En aquest relat, el nostre narrador «na conta i» manera de
cernir« hermanea ff«roandc>,mercès ml seu esforç 1 treball ines-
gotable, aconseguiren arreplegar grans quantitats de blat
qu» s««br»ren mitjançant un alaterna totalment desconegut,
1 de ço» Its perdius hi anaren a niar totea les seves
cries» els petits perdigons» a qui no abandonaven per a
res.

5 pg.43



Ill: a 1« dreta de l'estampa, per toi caminet estret i en-

rebecsat, s'enfilen cap a «t Páramo è« Lahoces (li po-

sem aquest nom per referència al text) quatre homes

dalt d« llurs cavaiIs,però són tan menuts i discrets

que semblen talment part del paisatge nu i desolat.

Dues terceres parts del gravat l'ocupa la terra. Al
cel no hi h» res.

IX: en aquest buri la protagonista és la corba que dibui-

xa els serrats fent zlga-saga, amb línies que vénen i

se'n van, pugen 1 baixen, entren i surten i tornen a

entrar, tot ell reforçat per les entalles paralleles

que configuren les ombres de les diferents vessants

del collet.

VI - EL DE

FUENTETOBA

En aquest capítol, li toca el torn a un altre membre de

la familia de 1* Itidoro. Es tracta ni més ni menys que de

la tía. MzresltJta que vivia a Futntttoba , Aquest poble era

com tots els pobles, però tenia la característica que els

pollancres eren molt prims i que hi havia un monticle pun-

xegut com si tingués una cresta. Això 11 donava un caire

masculí, i d'aquí li venia el nom de ttto macho.La, tía Morse-

tina arribà soltera als 92 anys, però, de manera Inespera-

da, en morir llegà tots els seus béns a lat dtl Pino

provocant el desencís i el malhumor del pare de 1'

que s'havia pensat rebre tota la "fortuna".

BUR.: 6 pg.47

III: a la part esquerra de l'estampa pode» veure *l ma~
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cho d« Fuentetoba (segons s'aprecia per la descripció),
complétaient despullat degut * 1m seva constitució de
roca. Als seus peus, 1 al mig del dibuix» s 'hi acobi-
lla el poblet amb els seus pollancres que s'enfilen
cap enlaire. Al cel nonés hi ha uns quants núvols que
surten pel darrera del cim del monticle 1 s'estenen
fins a l 'altre extrem.

IX: el conjunt del paisatge és de línies corbes 1 suaus,

trencades només per les verticals dels petits troncs
dels pollancres. LLevat del tractament d 'a lguns nú-
vols, segueixen predominant les entalles paral·leles
sense creuar, aconseguint els valors tonals per la
profunditat i per la més o menys p r o x i m i t a t dels tra-
ços.

v'l I - LAS CANGREJADAS DE SAN VITO

Sempre una gran riquesa de vocabulari , emprant els

termes d 'aquel ls racons de Castella i mol ta gràcia,
dient el Just i necessari, no rr.és, DELIEES ens descriu
la diada de San Vito on, segons la tradició del poble , la
gent ariva ai r iu , a el Moraditlo,a pescar crancs.

Mol t bonica és la comparació que fa entre el riu que corre,
s ' a jun ta altres rierols f ins arribar al Duero i d 'aquí
a l ' A t l à n t i c , mentre la gent del poble roman al là , impas-
s ib le , pels segles dels segles:

Conc ee sabido, del Duero vierten en et Atlán-
tico, Junto a Oporto, lo que quiere decir en mi put-
bio, de natural sedentario, kan a*p^í*»i viaja y estat
son laa agíais de ta Fuente de la Salud. ..'pç. SO) Aquesta
és la font on neix el Moradillo.
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BURt 7 pg.51

III: torne« a t*nir davant nostre un paisatge d« Castella»
amb «Is caap« »««brats en primer tente» ans quants
arbres i núvols ai cel. A la dreta» l »oït petite,
treu el cap un poblet.

IX: les entalles del burí són gairebé sempre paral·leles,
encara que al printer terne, en els sewbrats, hl ha
més variació. Aquesta part és la rica 1 tre-
ballada, de factura intensa 1 profunda que contrasta

les línies «és suaus del fons.

¥111 - LA SISINIA, DE

LA PUREZA

Ja en el capítol anterior MIGUEL DELIBES havia fet esment

de la Siêinîa, la noia ui trat jada p«r un bàrbar l que mori

per defensar la seva v i rg in i t a t . Aquest fet fou m o t i u de

peregrinació cap al pcble i a la seva tomba per tal de

merèixer els favors de la "santa". Ara se'ns detal la molt

com succeí tot a l lò :

Lo cierto es ^u*?, '¿z n,"'•he »irraii;, el tmckasho atajó
a la Sîsinia y se le ¡ridia, y ??*to Is ekisa »« la
el tra^é de frrzir'.z, v *~>*~ 'i ?hi?a. §t resistiera, et

'3 "•j;*" 2 ¡'¿nî'sdss. >pg.£4)

Arran de la Sia in*'a , per primera vegada se'ns anomena el

nom del poble de 1' Isidoro que a tots tenia bfe.n intri-

gata, es diu: Rollisa del Arrcyo, un altre f ru t t de la

gran imaginació de DELIBES.
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8 PS*55

áío siguiente» en «t la tt«rra
«n

09« Sêpfeitu
en« <í*

pa lo , . . (pg .SÍ )

111 : M£ pueblo, visto de perfil, et que a Mola-

del Prtfo» flanquead? de Is Ina

d*l paeans, la d« là« MSFÌOS«.

fpg.54). aquestes ei capítol vui-

J 34



Burí 9



té que f«« eenitar »qui p»F considerar qu« defl^eixsn

plwiaaent «I buri d« JAIME PLA. al bell »ig ds l'es-
tanupa tenim ti perfil d'un poblé» Hollina dal ,
un xic tapat pel turonet de la Cotarra de la» Marisa»,nés
avall pod«t v«ur«-hl la creu tíe fust* on tingué lloc

l'assassinat û« Im Siainia l, * la dreta, un caní vore-
jat pels pals d« la llu«. Al cel, uns grafls»es paral

lela 1 d'altres creuats simbolitzen els núvols.
IX: predominen altra volta les talles paral·leles

creuar. JAUME PLA gravà aquella creu perquè estava

en el paisatge que ell vela, concretament entre la

carretera que va de Barcelona a Madrid, i d'aquell

motiu DELIEES en féu tot« la història de la s-

IX - LAS DE ÀVILA

L'Iaidcro ens explica els miracles o favors de la jove St« ir 13
envers la gent del poble o Is gent forastera. L'a-

graciada és una senyora d'Aviï» que tenia un lloro molt

valuós a qui la màrtir retornà la veu després de tres me-
de mudesa. Arran d'aquest fet, el capellà del poble,

Don Juito del Espíritu Sonto,compararà a totea hores les mura-
lles d'Àvila amb la integritat, la virtut i la puresa de
la gent. Cada bona obra que feia algú representava un es-

glaó cap a la conquesta de la "fortalesa",

9 pg.59

III: l'estampa ens nostra una panoràmica de les muralles
d'Àvila, segons arribes per la carretera que ve de

Segòvia. Les muralles e» disposen a la part alta,
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tot vorejant «1 turorwt on estan adossades, i «oren a
la dreta de l'eataspa. A X'«aqu«rra vei*« uns c««ps
on se celebra un «arcat d« bestiar i per »ixô hi ha
tant» gent. En priaer tenae, im« extensió de terreny
gairebé «r« i dos arbres -dos pollancres- situats
a l'angle Inferior dret del byrí. II cel «està ennuvo-
lat.

IX: tornen m predominar les paral·leles tot i que hi h«
algunes contratallea, però tant si es creuen co« si

no, Its línies mantenen el paral·lelisme recte ço»
a general en el tractaaent de l'eina.

Cal reaarcmr les torre» de la muralla tenen poca
consistència de volum i de solidesa, aviat tenen
l'aparença de cartró ; no de pedra.

X - LOS DE VIRGEN

A

utilitza l'expressió *»de Virgen a Virgen"
per senyalar el període que v« del 15 de juliol al i? d'a-
gost perquè;

i.ii «r t „-í... '.,.',,. f n r̂ 3*:":U3 naJf* -í:rj "ir ;,: ,>?
' " * " n 2 V-'rgf^.L~s .?în*-<«,

. 3.8 le', *.7**iJ,ir: -
:jr-

Mitjançant aquest terme» l'/«tdoro ens explica les gruns
tempestes que per aquell» indret» en un tres i no
res. La t ¿o Mor?« í ¿na pr»g»v» amb «1 ciri en-
cès, perqué la protegí» dels trons i llaapa. El p»re d«
1' per poc hi deix» la pell en d'aquestes
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t»«böfánades» pere le« d* la tía le"n

lliuraren. LA no vm tenir sort.

10 pg.§3

'.II: terceres parts el cel

senyala tempesta. A baix, en tenue» la terra
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jeu tranquil·la i «n emina. Hi hm una gran profunditat
d'extensió expressada amb molta simplicitat. En canvi
«1 cel té un gran treball ûm burí. L«s línies formen
talles i contratalles, a volte» nés Juntes, a voltes
nés separades, fent formes romboïdals de diferents
aides i intensitats.

IX: davant del gravat que té varietat i riquesa
de traaes de tot el llibre, on s'hi fa palès un gran
domini de l'eina. Contrasta la simplicitat del traç a
la part baixa enfront del gran entramat del cel ela-
borat, bona part d'ell, talles tipus losange.

XI - A LA DE LOS

ENAMORADOS

"Los enamorados" pollancres que estan l'un al cos-
tat de l'a*tre, »oït encarameiats, cow si fossin talment
un fíasele i una femella:

F fits« junts», enlatadas, «lla -«!
hembra- llena, de
dulcemente »n et d* él -ti ¡meko*- deêafiantê
y viril, (pg.68)

Sota aquests arbres s'han fet tots els casaaents del poble
Allà era el lloc destinat a declarar-»«, a dlr-se el "si"
o «1 "no". També l'Itidoro tenia itna xicota, neta i polida,
"toda una mujer de "asa", però no tingué 1« opor-
tunitat d'anar seta l'ombra dels enamorats ell» perquè
sempre estava ocupada, l'ombra, no pas ella, clar.
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il p§.S?

Ili: §*ir«bé tota la 1»ocupa la d« la terra.

Grama extension« d« d* arrodoniré»,

ovalades i altres Jocs curvilinis »oiiplen terce-

res parts del gravat. En priïier terme,t a l'esquerra»

teniu la figar« dels protago-

nistes del capítol.
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IX: m tot i» t gravat pr*€o»ln«ni le» Unies corb«» I »inyo-
ses dels collets. Encara que les ombres són fetes

,% base de rectes paralleles, aquestes mai no es creu-

en l dc*n»n la s»n»aeté d'ombra en jugar amb traços
més Junts 1 de més intensitat*

Als dos pollancres «Is falta consistència i es veuen
poc arrelats. Taube es not» que sén fets posterior-
ment, ja que es veuen les línies del terra per entre
seu, si els travessessin. Potser DELIBES no in-
terpretà prou bé els pollancres en aquesta ocasió que

aviat non prlœs i esdendarits.

XII - EL MATACÁN DEL

El "Btaeán, es tábido, gs liebre t«
y -i fuerza à« <jorr*ra« y de enmgrgfé, as la
rrollan la* trasei*&», se la aquilí® el y sor-
ta el viento un dalle. (pg,?9}

Aquesta llebre salvatge és el dimoni del poble, ningú

no la pot caçar perquè, espavilada és, corre pels
llocs on els gossos no hi poden res. Pels caçadors, és

espina clavaa« ne es podran treure fins que
no la matin. A la fi, i mercès a la unie entre tots ells,
aconsegueixen d'eliminar-la, però ningú no en pot tastar
ni un perquè la seva carn és dura i dolenta de gust.

12 pg.7l

III: el gravat està dividit horitzontalment en dues parts.
La superior, blanca, correspon al cel, i la inferior,
treballada, correspon a la terra, als ca»ps d* Caste-



11«, 11 paisatge é» alai lar m 1'ant*.—1 or, anb petits
turonets 1 corbatí«» qy« simulen els «Its i
bainos d'alio que en deia "el valle»» i
"el antlvalle". En el primer hi ha un pi» amb
unes quant«» herbti o arços p«r on d«uri« cérr«r la
llebre enfurisuada.



IX: segueixen predominant les paral·leles sense creuar-se,

except« «n alguna part del matoll.

Aquest gravat té molta similitud el burí del ca-

pítol IVt
MilIHUEGaMt del llibre ViaJ« a 1« Alcarria

de CAMILO CELA» que l'any il·lustrà

PLA (li) í que reproduïa a continuació:

»í saUâ el
nombre èà au ¡o era ta tartamudo que pre -
jJM-i» cebollinos para h siembra, é l*do de
k de 1» Eras. Cuando d »lajero pit-
gunu, el Urtamudo rie.

— Tiene IB feot ̂  v«

— ¡Anda, que pareces bobo! ¿No lo quie-
re saber? ¡Pues

A la mujer «i!o le hubiera faltado añadir:
— j Que se fastidie { ¡ Pues anda, con tanto

j tanto amolar!
No lo di jo; pero probablemente lo pensó.
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£*t *n «t lo* al c la
ti«pmfpopfi4* a la ta »»»fu««» tu
la pcintn, la, y te «n dtfimitiiM lo f»*

¿»I etilo, fpf.74J
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lili - UH PARA CADA

CASTELLANO

El títol d'aquest capítol f« referència al raódus vivendi
de la gent d'aquelles contrades, de la gent del poble de
1' Igiao'po , on el trap» és qui r«g«lE ei futur de 1« collita
i, en definitiva, tl futur d« poete- o no poder tenir **un
chusco para cada castellano". Perqué, tal com afirma el
propi MIGUEL D1LIBIS,

Cut ilio tigue dfptttéimáo del elimo, fcutj tal punto qu»,
na ht dicho smttê <m alfa»« part», mn !«*-
atttafarico t ti ti citlo è» Cottiti®, tt atto et por-

qu» lo liofcrrf« levantado let d« tanto mirarlo.
(17)

13 ¿>g.?5

III: tota la superficie de 1« planxa és gravada, però pre-
destina la part corresponent a Im. terra, la qual
afirmar -per i» »èva perspectiva- que està dibuixada

d'un« part enlairada. DILUES ben segwr **«
prendre aquesta part el Ctrro Forti*»» ja que,
«ns dirà en el text, d1»]là ea doaina tota la panorà-
nir-a de les terres de Kolliia â®l Arreno. La realitat,
però, ens diu que JAUME PLA va fer el gravat d«j de
les muralles d'Àvila, i tota la vall qw« es veu és
el Valle de Alibles.
Se'ns «ostr« un* gra« extensió de alguns
arbres escampats d'ací d'allà 1 unes casetes a l'es-
querra per on passa un camí que es perd endavant,
a la llunyania. La silueta d'unes muntanyes, un xic
nés altes que le« viste« fina ara, senyalen «1 final«
Al cel reposen uns quant« núvols. Plourà?» farà »oí?,
nevarà?...
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IX: «1 burí i« variat Um to i d« tractament de la lini«
que * volte« i« curta, a volt«« llarga, ara prima,
després gruixuda, aquí ampla, allà «atreta, perd ra-
rament es creua.

XIV - Y AVUTARDAS

En aquest catorzè capítol del llibre se'ns narra la histò-
ria de dues espècies d'aus que viuen o freqüenten aquella
zona. Són les gralles i les avostardes. De les prifteres,
1 T*útero ens relata de quin» «aner» s'arribaven a executar

ritualment entre elles i de ço« n'eren de dolentes per
les collites. De les avostardes, conta que eren molt
espantadísses davant de la presència humana. En canvi,

ni es bellugaven davant les cavalleries, i quan «1 poble
s'adonà d'aquest fet, les caçaren enfilats cavalls
o mules, si res.

14 pg.?9

III: l'il·lustrador literari s'ha inspirat en aquest pai-
satge del gravat, transformant-lo en la zona de po-
llancres i on les grelles feien «Is
Judicis d'executar-ne algi. <a. A la dreta üe
l'estampa pode« veure'n cuanta de pollancres,
La recta és gran explanada uns turonets a
l'horitzó que donen al tractament del cel. un
cel fet d'entalles creuades tip«» losange i líni-
es corbades.



XV - LAS PIEDRAS

Aquest nom de Lat Piedras Negras is «1 motiu o excusa per-
què I'Isidoro, cl nostre protagonista, «ns expliqui algunes

coses més d« la seva via« i de la seva família, 1 nés con-
cretament del tío Remigio. Il tió Remigio era un capellà que

estudià a Valladolid amb ï)m /iato d«I Espíritu Santo, el ca-

pellà del poble, i a qui li va venir la vocació sacerdotal
arran d'un dia que va anar a caçar perdius amb el reclam

de la fenella. Però un cop allà, quan va veure el »ásele
tan decidit i "enanorat" de la perdiu, íes va sentir Inca-
paç de disparar, i d'aleshores ençà decidi posar una paret
entre ell i les dones mitjançant l'orde religiós.

Mostre» aqui el capítol Manuscrit de MIGUEL DELIEES cor-

responent « LAS PIEDRAS MIGRAS, per tal de fer palesa la
sev* pròpia confessió segons la qual afirma ser un escrip-
tor de lletra difícil:

Sasribo las móflanos, entre lo* dit» n la una, a mano,
en emrtillae de «sia calidad, visió què eoffí m mi dt rtaacisr
en ti periódico, donee té utilizaban aquell&e folio» dt pop*I
t«cant«... Dttpuét, fee original m* lo pasan a máquina, dificul-
tad, porque tengo una letra dif'ûil. Mât tard* la« ssrr^eeiones
I una vfrtién que 3«t*« era la definitiva (i« «1 ca« d* Ças-
ti l l«) ,pero ahora corrijo hasta ti último minuto.(ISI

El mateix JAUME PLA ens ho deia també en una de les xerra-
des sobre el l l ibre:

fu o«líe«a fa una lletra ittfeeta. Una lletra fü« éa »or-
prenent pertjui, »'no fira i diu -noi, quina lletra
més alara!-, ptrd llavors traeta de llegíf-ko i rmulta
que no entén rea! ili)
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BURÍ IS pg.i3

ZII: Im planxa, dividida «n dues part«, horitzontalment,
const« -co« v« sent habitual- del cel i la terra.
HI h« però una forta vertical a l'esquerra que trenca
l'horitzontalitat, e« tracta d'un pal de la l lum.
Als seus peus, 1 en un primer pla, tenia les famoses
Piedras Segras cafcalcades unes damunt les altres, con-
trastant fortament amb el paisatge del fons, planer
i suau. Al cel hl ha uns quants núvols tractats
entalles paralleles 1, a vegades, creuades. Els f i ls
de la l lum travessen l'aire de cap a cap.

IX: igual qu« els núvols del cel» les pedres qu« siitbo-
litzen la» Piwim« estan treballades paral-
leles que es creuen per donar els tons raés foscos.
Quant al dibuix, però, hi ha alguna pedra que no s'a-
guanta, sembla talment que suri 1 això li treu consis-
tència de roca.

XVI - LA MESA DE LOS

La Meta d« lo» Mutato* era el no« que rebla un monticle tot
estrany que hi havia entre el poble de l'Ieidaro i Villalub*
del Pan. Un altiplà de difíci l accés, de terra dura 1 argi-
lenca, plana com el paliteli de la r ~
Con era propi d'aquells pobles d'escassa cultura» le» su-
persticions tenien una força rellevant daaunt la gent.
Una d'elles, una d'aquestes supersticions» era la de pen-
sar que ...gl <jut arara aquella f ¿erra (I» de la Mes* de los Muertos)
aogsria cantos en lugar et mie» f Norir&t tmn pronto ti^$*aFtt a gra-
nar f i tri§o de lo« Vaio», ipff.itI
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Però, «migrat tot, n'hi v* haver un que se saltà la nonna
1 demanà per conrear aquell« terra, era el tío Tidec. Allò

fou un gran esdeveniment per la vida rutinari* del poble.

Tothom estava pendent de la »alenicelo 1 de la «ort del tío

ro£Í«o.Però, el tío ni es norl, ni va recollir pedres,
ans al contrari, recollí «11lor anyada que ningú i les

espigues sortiren gruixudes cow el puny. 0« manera que
la de los JftKrfo« es convertí en la "Mesa de los Vivos"

perquè des d'aleshores doné oes gra que qualsevol altra
terra d'aquelles rodalies.

16 pg.87

III: a l'estampa poden veur** un paisatge de monticles

suaus un de fosc que els altres i que té la
forma d'altiplà. El text el recull la i« log
Muertes. Allà hi veiem un home que conrea la terra

la jovada; DELIBES el batejà el tió A l'es-
querra, i gairebé araagades, treuen el un parell

de casetes. L'escena està despullada de plantes o

arbres i ocupa les dues terceres parts de la planxa,
l'altra la constitueix el cel.

IX: predominen arreu les entalles rectes i paralleles,

tr»*, de les siluetes arrodonides que ressegueixen
els monticles.

XVII - EL

í llegué al ad^·jtrtf lo«
hob-fan «sudado, to estneiml % si
era ti hijo del Poneíano, f f i hijo dtl tfo fadeo,
Ü «I Antonio el nieto del AntsnÍG, «I rfroyo
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continuaba ditovrí'ifndo por ti untato oQuet entre
y tapaáaHae, ¡f en el ataj*> la Viuda no «che en falta nin-
guna revuelta, y tonen en tstoban allí, firma eontra «I
tt«ap0, lo« tP98 alumndfot dtl Poneiano, y los trm al-
»»»wÉvs <¿tl Olimpiot y «I ehopo dtl Elido y el patinar
dt la tía Z*n0na, y *l «Térro Fortu>«a, y el «oto de lo«
fweapnöliadc»«, y la Pwpoilada, y ta« Piedras Megraa, y
Is. Lanzadera por dondt bajaban m ayoeto los perdigones
a lot rastrojos* y la negala dt la t ta Bibiana, y
Enamorados % la Putntt de la Salua, y el Cerro Pintas,
y los Sift t Sacrommtoa, y el Ottro del Cristo, y la Cruz
de la Sisinia, y ti majutlo del tío Saturio do^ie ensarna-
ba el imtaedn, y ta M«»a d« Ice Muertos, ipg.90)

Si recordem el pr imer c a p í t o l , DELIBES ens re la tava la

T.arxa de l'ïsidcro cap a la c i u t a t . Ens exp l i cava con es

aespedi a del seu poble i de com s 'avergonyia de ser-ho,

com si fos una mena de deshonra. Ara però, en el darrer

c a p í t o l , í després de quaranta-vuit anys d ' a b s è n c i a , i'Isi-

doro retorna al seu es t imat fíoliim del Arroyo amb unes ganes

tremendes de trobar-ho tot tal i ce» era abans.

Al l larg de setze capí to l? , el cronista ens ha anat exp l i -

cant cesi era el seu poble , la seva gent , el paisa tge , les

rodal ies . . . tot d 'una manera amena i d ive r t ida , un

vocabulari propi de la parla d 'aquel les contrades, perquè

no era M I G U E L DELIBES qui ens ho deia sinó el ma te ix Is-dc-

ro, vel del poble.

En aquest cap í to l , 1' Isidoro ens conta la seva arribada a

P-lliza del Arroyo. Una arribada en la qual torna a succeir

gairebé el mate ix que quan va marxar. Torna a trobar-se

l 'An-iiw, les bessones són al l l i t , el paisatge segueix

en el seu l l oc , i f ins i tot es tornen a repetir les ma-

te ixes frases i s i tuacions que aleshores:

Y el Antaño se vino a mí y ne dijo: "¿Déndê «2 el tttte-
diante?". J ^o í« dijt: "!Qué eé yo! lejos*. "¿P^r tiem-
po?" -dijo él. ï yo le dijt: "Mi lo té"... (Cap.!, pg.26)
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...f dt *t m* la m'*ta w« dijo:
m «I f yo Ï* «fija: *P«

4Í pfcfblo". T el me "¿Por tiewtpo?1* F jo Z*
*« lo «/*... (Cap.XVII,

17 pg .91
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Ill: el gravat ens «ostra un paisatge aab un poble «l «ig,
el poble de l'Itútoro, pere vist des d'una perspectiva

diferent a la del capítol primer (20). En el centre
hi ha un caní que va serpentejant per entre les fon-
da lade s del terreny 1 ens «ena cap «1 poble. Al cel,

que ocupa la meitat de la planxa, ni un núvol. Vora
el poble s'afileren els pollancres.

IX: el traç del buri és sewpre paral·lel, variant entre

més curts 1 «és llargs, però gairebé sempre rectes

tret dels perfils dels camps i dels turonets, que

donen una sinuositat peculiar al dibuix. La varietat

l'aconsegueix el gravador mitjançant el contacte o

la separació de les entalles, així cosí per la seva
profunditat.

En acabar els gravats i llurs il·lustracions literàries,
després de l'índex i la justificació del tiratge dels ex-

emplars, troben aquest colofó el qual es clou el l l i -
bre:

ESTE SE EN EL DÍA

II DE DICIEMBRE DE

BAJO LA DE PLA

LOS SE EN EL TALLER DEL ARTISTA

Y LA TIPOGRÀFICA HA A E

POR LA

ALIANZA DE GRÁFICAS

C S. A. D. A. C.)

* * * * * *
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Cüfltte
NOTES

(1) (Remscheid, - Colònia, 1908). Hispa-
nista alemany. Fou membre é» l'Acadèmia Española, d« 1' Acadè-
mia é« la Historia i é» l'Acadèmia de San Fernando. En morir
deixà instituïts «1« premia que, amb el MU ne», atorgen anu-
alment I' Academia Española 1 «1« Joes Floral* de Barcelona.
(G. t. C., vol. 7)

(2) Mari El Pai«, «uníem« 7-9-1986, article de
"La qu* hàbil* «made**,

(3) DELIAS , Miguel.- Castilla, lo castellano y los caste llanos.
Fotograf las de Alberto Vinal». Barcelona» Ed. Planeta» Col.
Espejo de 1979, vol.35» pg.ll.

{4} Id», pg.225.

f 5) Per informació DELHIS» vsgi's el S ete I« Grvi
Enciclopèdia Catalana, ml n» 85 d« La XX¥ . Al servicio
del médico; publicació literària de (1964) i
Casti lla, lo caatel laño y los castellanos, op. cit.

( 6 ) Per informació, vegi's «1 punt G.l del llibre 12 gravats t
un au core tra t de Pla d '«questa tesi i que ccrrcapon a
i« monografia.

( 7 ) Entrevitta enregistrada JAUA PLA « ia de Vall«
vidrer« el 30 d* juliol d*

(8) Enquesta enviada a MIGUEL DELHIS el *"ebr«r del 1987. La resta
de les pregunte» i r*spo«t«« le» a continuació p*r
tal de facilitar noves »obr« «1

4. ¿Què" 1* pártelo la idaa d* paaar a \m atgundo plano «n la
relacidn grab«dor/tacritor, m lu«ar ta »4T tacritor/gra
bador, coa« venía *i«aâa faabitual»«nt«?

* %** *̂'*»\i U % * . * ,

*̂i» AK«. V W« 4̂  U^*» VAW^UH , f tmáW uXVW-^». ̂  i«.

•e t«np o i» »lento la *«n1d«d * OM •! «tatrt flprt « Ivtrm
la sfera dt irte It

3§2



CASTILLA

S* ¿R«cibi< alenane rvaninaraeian por ««cribir? ¿3« acuerda et
la cant idad?

Sî *.•»— ...̂ -.É_ K.
* ^ÄÄ WA »Älrt*Ä»^Ä lÄf

l

•e recuenJo li cantidad

¿r

§. ¿fo*M t ¿«spiar i« la «jdicidnT ^Podría especificar
a qué minerò d«l tlrmjt corre«pond«? (Si f m n̂ »jeaiplar
preferent« 1« agradecería qut fflt eipecificara si contie*
n* prueba« adiciónale»)

lit«, 44«Mi

I* tjtaplw iM«1n«4o, co« pr«fct$ dt tstido a« 1»»»

7. ¿Qui vai oraci án baria ast« ti i* haber participado
t« e« t a "i ventura" 4« I* lea« Vera' <, Voi ver fa a colaborar?

positiva. P»1tl fcojr i» pMHcr« celAww pvo strf« pw f»1t* *i

S. ¿Cooocía »«ta» Edición«« ante« êê tee« Sagt lügt

*tt% «AIÜ«« »w« * u* i***!!.

vist« «ijan* Ar«, M f*oi»rtf» c««1



CASTILLA
NOTES

(i) Aquest llibre apareix editat m Barceloní., per l 'ed 1 1- . .ri a l
luMm« Col. Palabra » XMgan- 196* i m i « ObmJopBifta. «ar-
ce lona ( Ediciones Destino, 1966, vol. II.

Eêtas vieja» hitioria» toon gì título ds Cattili®,,
fue editado por ves primeva f* wa
bibliófilo« t per «l gmn p% 'M*
Pla (tic) t son m mgnlfioo pr , go as Pef*po Lain
Entralgo» Por ei&to, t« Séta la, m* «p#
yo ht liege do a Zu naturalesa i dt un ar-
t if icio -la ö&ra <f* otro «y:t«ía- to que guiert

que loé et Pî-a Castillo, »on
H Je fut t Pl¿

i1-uttr¿ tœtott »irto mí» tos
•que lot de Fié. EH

te
a fatilo di ante9t ti o la gallina*
Si *8 la gallina, la gallina fue ppìm«-
pn f lo mfipmf tin ni falsa, no-

et lo, fan
ti uo -ya dije ifo

ne s t »nat tino k/«
que ne A wf- îât l'alo-
ne* los

A «I»
Jf?S, (pg.16 i I"7 dal pròleg de la
ctp.cit. )

»•s- r ip
'.A i** ,.STÍ»ALÜ̂  "Jrrea de Suen, Aragó, 1908). l
cr . Catedràtic d'hictòria a* la medicina a la Unive» -
:* Madrid, p*ro no ha *»x*»reit »ai co» a metge. S'ha
»' i« ,i assagista i és ur especialista d* la G*n*racîô
, 5* r igeili una fwnamntal Hi »tori» ...... de la nedi e ina ........

í 1370) i fou un dele fundadors d« Cua-
' G.E.C»* vol«§;

. í»: v.* r* t ¡«r,«*« .j'*qa*»t? »xei^lars, «é* la de I1 exemplar
^ , .̂ ^ ^r »-»»j. i» tr*tz«. t*«r5 «n reater cinrr qu» «s

•;. - «" *< -4*;·MT* ui t*il*r à« JAUME COSCOLLA, cm es vsn es-
"»•̂  ,- í*t :' ••- le« ejra».r,iíi*» i catalogades, í21}

-* «K í-̂ J •**.* ^..¿ct*at una P*r aur « terme Cagtilia
.'rf» »«rcft i*hi va c-vc#4ir. In total rebé

;--r*í i« ajwt f«« BO p«» un» bec», A



CASTILLA
MORS

cada collaOorador 11 deixà 15.000 V per tirar wdmnt i'obra,
pessctea que després- im enllestida, retornà M cadascun
d* «Í i«, regalan t-los en compensació un exempla.- dala ano*a-
nats de col·laborador.

Adjunte« aquí el peu de Im justificació dal tiratge de l'e-
xemplar <S« GILI {pertany a una fotocopia qua tanti I-
«•nt «r s \a anviar) p%»r tal d« »e»trar la diferència antra
un ex««plar noainat 1 un d« corrent, ço« pot ser «i da la
Biblioteca é« Catalunya qua analitzar«« »qui (vegi1«
E.l):

EJEMPLAR IMPRESO

GUSTAVO G**.!

(13} JAUIŒ PLA no recorda p*r qui «stan algnadaa les *»ta»p*« però
dedueix que fou «t agr«ï«ent a la coapra d* i'exeiiplar p«r
part de la B.C., que aleshores disposava de diners i tenia
interès en adquirir laa obr«» d« U, IOSA VIRA.

(14) Vole* fer palès que quan donem al« alenanta del« gravats
emprant la denominació de S1LIBES» no el» cita« pa« si
fossin objsctes reals, P*..u qu* Ho fe« par a id«ntifica»"-io«
millor a l'h'·.a d« descriure 1* -»staupa i pur « demostrar
l'fntif- reiació que hi ha entre la i «1 text i qua
tant f í délitent va glossar l'escriptor.

(15) Castilla, lo castellanoylpe castellano«, op.cit.» pg.251.

(16) CE'4A, Camilo Jos«*.- Las bota" d« siete laguas. Viaje & la
Alcarria. Con los versos d* su cancionero uno »n «w «!»-
bidó lugar. Xilografías : grabados en talla dulce é« Jaume
Pla. Palma de Mallorca, Las Edición«* á« los Papeles d« Ton
Armadas, Col. Principa Doti JUP-I Manuel d« Obras de C.J.C.,
«CMLVIII. pg.51.
:¿-*4 »'^MMblan •!• gravat« é« * LA K LOS
DOS i a« LOS la és me - no-
table amb * què hem esmentat d« EL ML

Jff



CASTILLA
NOTES

(17) Cast i Ha f le cast«1lano y los caste!ianoa, op.eit.» pg»42.

(18) "Que la hora sea corta", artici* de GONZALO publi-
cat ti diari El País «1 ?-S-l986.

(19) Entrevista enregistrada amb JAUME PLA el dia 2 «M setembre é»
a V«il¥idrera.

(20) I« e/idant «p« «a tract« d'un altra prMa» parò DlillB el
reeyll novament co« Iteltîm p»i enllaçar laa »«ve«
histèries i cloure-le» oju«»t lliga« dal retorn,

(21) Ocla disset Manuscrita, dots« fonaan part d« caitoacun del« »x-
del II al JOC, «Is altre» cine tia té

Pi .A. ell posseeix 1«« planxaa refusati«» ü* lf«.x*»~
piar ÚRIC qu», ço« qu« no es va tendre, «near« «»tt per auntar.
D'aquestes plarut*« en ti alguna prova i correípon«n a

de Castella que no li agraéar prou í el« va refusar.
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AUTOR: JOSEP

TÍTOL: Bestiari. Justificació per Joan Fuster,
Pròleg per Pedro Lain Entraigo. Retrat
a la punta seca per Jaume Pla.

LLOC: Barcelona
EDÏTQLRÏAL: Edicions de La Rosa Vera

ANY: MCMLXIV (1964)

G.l

JOSEP I PUIG-ORIOL (Barcelona, 18B4 - Brussel·les,
1970) (1)

PLA I PALLEJÀ í Rubí, 1914) (2)

G.2

El primer contacte de PLA amb
fou l'any 1961, quan aquell li oferi escriure un llibre
que il·lustrés uns dibuixos sobre bèsties de l'escultor
JOSEP GRAMYER.

CAHNER per aquelles dates residia a Brussel·les i
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JAIME PLA 11 escrigué aquestes paraules:

19 de desembre de 1961
S*. Je»a«p Carn®?
Brussel·les

Distingit S*»iyor,' Tine 9\ guet de dirigir~~v08 oerso-
nalnent aquettes ratllés, dmprés dt ser im vell i fervent lestor
vostre, ¡perquè una treballs que faig p«* a ima. nom editorial barce-
lonina amb molta empenta <w presenten en aquest moment l 'ocasió de
demanar-voe la vostra col·laboració: tinc a Its mans une meravellosos
dibuixos de l'escultor Josep Grander, el del qual potser resorda-
reu d'aquells tempe del grup dels "Evoluaionistts" i de l'Agrupació
Courbet. Per editar-los, havia pemat qut podrieu fer-hi pe-
tite textos, no pae de mitja quartilla per a cada un -i n'hi ha
cinquanta. Ara bé, permeteu-me que no ue parli dtl tema dels dibuixos
i r-.enys encara que no us envií cap fotografia. El que voldria seria
poder-vo8-el8 ensenyar, segur que us agradarien.

El que jo us proposo és, no res menys, de venir-vos
a veure amb ela dibuixos a La >naleta i poder parlar aquesta al
davant. També, naturalment, amb l'autorit sosia dt poder concretar
les condicione econòmiques. Si en principi teniu tempe disponible
i humor per fer aquest encàrrec, us agrairia infinitament si em
un mot per saber 8i després d'Any fou M« podria trobar a l'adreça
on envio aquests meta. En posaria en cantí tot seguit.

Valgueu acceptar el testimoni de l'afecte i l'admi-
ració del vostr« äffy. ( 3 )

La resposta n aquesta carta fou una petita nota

en I ta l ià que deixà sorprès totalment JAUME PLA. La seva

dona, ia dona d 'en PLA ,era i tal iana, però CARNER no ho

sabia pas ; ¿per què, donca, l 'escrivia en aquella llengua?

Senzil lament perquè li passà pel cap en aquell moment i

ho féu. Efect ivament, ell no coneixia la procedència ita-

liana de la mu l l e r de JAUME PLA 1 si va contestar l 'ofer i -

ment del director de LA VERA àrab aquell Idioma fou

com a mostra, una vegada més, del seu bon humor, origina-

l i tat i ingeni:
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Més tard» PLA va v.sitar-lo i en

veure els dibuixos de r." tiir-*.i ni un instant de

tirar endavant la obra,

21 d§ de 1962
SP.

H» Tl tt^i ï a* . j,i ·*|"j

» ï "

S7*™»rf«. * j _ » >^ r»

"J'

'an , : r r v »*<":
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fi FíeOfd d* €W§ €Î fa *?í?3 l't M, St fri "ip, ta !.<»e-

rur-î if Is SÍÏM zrxditsfiâ dels vostres vcrsss: Ics p-ïrsulee ?+.? pvr~
ten el 9û de la onada,., S^u cr*gi' í** ïrvtswre-I-: '•*
»tcsìra saliitaetö *»& cordial i afest urna, I '*c® :'-,-3:ti-u -ï-?.-*-:-• :/-
! Vnía £x3jia emocionada ¿ela -'estr** awic??. • 4 •

D'aquesta sanerà s ' ence tar ia 'ina 7, r an anustat

» n t r * » e l s dos collègues, sorgínt-r.e ~ ,ir, a p r f ^ j - t » e! gu_-

•°'j Z n c l ò e t c ( 5 ) , l l i b r e amb d i b u i x e s I pee-^s -le GRAÏ.'YEP

i C A H N E R respect i vam' n t , ed i ta t per E d i r l T C - '»au*".?, 1 ' jr.y

: > ¿ ; , ..r, ir.y T é? "-.iri ,5e la p ib l i r a j - ^ , i" * ". ~-r - i ", :r;-;-gra-

f ; n a LA *r,.}SA V E R A : 12 aiguaforts i_> jn_ auA^rg^j^lJ^_¿2g^t.

IrarvT. M ~ n o g r a f ; i ; ;e, com veurem,, t¿ p»* r p r r t agr-r. i r. * fs .

dotze animals.

L j siri 1 i *"j'1 ' l ' a lgunes .i^1 !•••.< r *"*,-* i ' -^ ^ «- ir i-

•-•' x""", •"" r-1 M K"? ; T * c I i a ; "• i I ^ r 1«^ r ! 11 i t r ? k -i*1

le LL. 'LL, j.» esr,er,*-3t -^ i - . . - > : * - s "^si ,

(J * •• -j- p. f.f^f HC "*" s!< 1 "Sen t J '1<?Tc?*r»?n í*s r * i ^ ¡r'3 ~; 5 i •? i*3

* '5 E P IFA.'.'YIíR pel niór» dels a n i m a l s .

I" •=? 1 M' iseu Z-?r>i íg i " . el r r = a * e i x C A H N F F -s. f ^ r i ' j

la * r ' a ì i " " i : al - r a s t e l l à i la -èva -mllT ai f r i n r ^ ò . El

l l i t - r « ? va engrescar le tal sminerà I^SEF CA'-:NER, que r-0*-,

a v i ^ r p,i va ir.iT.ar per eseri i-r4? el Be s t jjirn . I ^ i :** f%.

p r - - e r , q.-» 3 'a-atà el v i n t le rnai¿; de ,963, feu ;r, e r . rAr-

re • . "r*"* T*'s T s Tés *4f-1 a p a r e i x e r i a la r , % ^ r a " t r a f r ; ; *

de I -. r r : ; :a v ~ î „r,*-í* 1? CAFNEF ,

-'* §5 ö_*. i a r 4 l ' e s c r i v í ei -i. Envià les prcvcs

a 'V! Pi.A "l lia p r imer le « a r ç , i per Far.* .'or-li lei

al PLâ el con a

a fer-l i un a la il·lustra-

ria el f ron t , sp i c i del l l ib re , Val a dir que el
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en Mo li va
«1 dibuix, a l'autor a fer-

lo

X;



Dt fet, una
I li 1".%-* 1 en el» es

«n d*
nts d« tap És

el sotabarba o oarballera pròpia de í de la

constitució física del seu rostre.
Mostrem aquí una fotocòpia -le dit a fi

que aquel T s qui llegiran aquest ; reball la

pròpia opinió:



PLA va fer un« «i

dia el no un 1

por qu« no li bé. Mo va de
vi r i* de la li va 1

als ulls,prcpi de les

de

Er' -i n*?stiari . doa la
de dels EI d ' e l l s és

( 6 ) , de PLA, i e?

( 7 ) .
La part icipació «n un

pròleg al va ser vist a

desgrat per un de ep a
1 l l i b r e , Entre aqjestes es trobava JOAN B.CEN-

L 'ndador d 'Òmnlur Cultural í 8},el va

el seu . ~-"4 » T A H V F * ' . escrivint-11 ra t l les so-

bre el
Pri- ier PLA, que Cultural

potser aitò c3el

r í .¡e C A R N E R » en fer a del projecte

1«: 1 Bes*" ..'iri , 1 i"ïaost li una carta fent

»M r^u let^sn-er. r la col·laboració de LAIN EP-

. *?i **\ prò". *g.

Ví» em el ccntingut

í 5 d<? gen f r -ï* W64
Sr, «J. I.

gil Jr,' .Vi s f si j,C, ?T"&xr -suposant que *
"•? tVr 3 ?<? ï <* * fa* ?ie 33 3tJS ¿V *?8<?p Cirner. Pe
r.er tsl de mbtr e1' ><3 p<?í ft? :n*vFes,}(ìnì, yo!;.

f , ^ í , , * ^ « ? 1 , ^ 4 ^ ?
ï t **<-f'ü i -1*1* «**l i ft 'Ull ¿8 'l·lffiir^ .-Uro. uè-.
1*^*: «-VÎ-'ïiS Sfili'' if'~ "*f*í 5'fSt'fc'^j '"íí1 í- -3 *"'i "-'

IÄ



(jut ha. ma*eut .ta* t- consecuencia del Museu Zoològic que ha .'Mudírat
J. Grander. «ncàrr«c m fer engrescar at per toi í*.-«
«y«* w? ¿tina tractat wst i te /«t una ocra *w¿t eonsiJerafcìe,

4 prïmevt d«l nés entrant aniré a SrueseHes per arrodo-
nir alguns detalla i per tal de frayer un retwt per aqnest^tdieió.

prcpisor-lì un pròleg de i*, ¿ai*1 intra igo -en r-ssteHí- i un
ü Joan Fuster, 3Kb la intenda de donar a :'edì?i-> un sire

ben explícit d'h^menatg«. Bm també, que aqueste des nen* p-^~
den dcn&r un -fatta Tolt ?spezial al t litre.

M'ha ?e*iblat, repeîeix?, -^ue us tfn-'i
p^rjeatè. Ksper? ?¿e si ¿e us acuì alguna ;

de fer-ne-la
ìprofita l'ocetfiié a

' -

(9)

'/¿••rifi f

4 d« do1 1904-

2on.,2na,

üiotingit t

Ht la i»l 15 d» t» t ï ¿1
d*»m

«• 4«*. tal eoa «
al *» i»1 8<M

rae a d« ** « Í P«
carta « » » «» «ixi,

a t» ^»

J* «i« m «P» « «i» *>• >*»• »>• P»l
tol «• taâf to dir q.u», «i

n« «1 -1 el
lo p«l i» »« »*1 d» t,,.rta alno 1» •«*»

«a t»« •!• »»

Jtf



io a»f ^
at, V» «a •!• *»1» a**6» •** «1
•a id» to» t» "no

f« 1* t«» «• «» «liA>»
w»®-« AU» «A writábl* 1

PLA» que no li ni li

gar ei cap l ' a la , un ful l de i

a affrt

Ï f de ¿í«
S'r. fi,
Ciutat

,i«:u9 fv

-2 :
fnu

F! ret t 'S

É*^ ?<r*: ' · ï
* *»ï d'hier

-i l '

rn :"im

» sine? a un

-t-\;3t ^n -j^rr ->i: errant1 i a'ide*3 "-'a! rifg n?s jetear-ho a -n 1 3
'or f ¿r-ho ¿wí, dfixfu-*ie M? •TU« la ^-?c€ -Í* í -wu raoiamgne e«
»rrc-c nefttta la 'J^lta rel 'tica -de f*n®lunij®. endim, slap
¿w iztmeic htsgrKmza r*aí,ila«a «n îoî» «Î* de l'activitat f.-e-
»'írí'ular «w se^tla I '\n:<? rami ef'"i;. Er sentit, i diitfe
;> %'j» T Vi J "CÎïf'pai^fb ^SSt'dt !**2f3, '4 r -íta

J 7»



?l miílor llitrc ¿^»ÍJFt Castella f?8 frtb'is&t p"r %an. til 'ngf: -
en *cîm les si.-^'ffnêtansies t a to* arr»u- i a BarseIsna, ,V-~ - othom
va {?owpren¿rf ta £iîè*«0;rf» to és writ at? Le sè^îe säst filan?
•iti 'es Edi/*ïo*>,8 de .'a "/ers en urn +?Í-lezci¿ , * *"™?s j 'irttsîes
fiFictto? emstell&'W i de bon« gr^o.ta·l'^ !Ll?l£fLr «t3^3118* "*c s^ §*
"a fsr^ixev: ni résultat ~l *~refi:^fffT,i""T**. œ*u .Ti,«*T~?Ä :^J'*?. Fn
una i!fM '""ast'í •-"Sifl' avcxpuguir te, crt*ti2*crai"!J l*" r p ?*•*?,f vna J* ï .a
Cirenei ci 7?*îfcpa* ¿I« Sclactrné? J1uîtarcît?s *" ̂ er^r^í1 3 .'i -«a i* íx a .

- es mn erprsar
r-^ , "* '7 í Pris:'! :f?fc un r^i'ul
;;*/>:"; r·írcr'·'if^e; -I5 jT.3"a
Tirí T.' nrsîFff varen passa .
i? t IF f.--, M^ntrst^nt , us pedrís ?ííw nc^s "**i?¿i'- le %%" rr:»:,» n-
* i*",' >"" **»-;» . * ̂ ^i'.rTJ í f i** ¿ ! "* jî»*' ne *?f*?i '"ri/ .? «'-* ' "? . 7^ r-ií" •r'*"
:7^f?ri "rri »rastra ïefi^tfr^^^'iL· i sri'tnt d: f'*." i"*í* :«4*:;î .• »·,-T·'r-

t : % : ri /-* ¿ ';"*,"<? J -V "ts
. ' l í ' iüïrg •' -I? *«x*rs .¿Vi-

1 fermar parí Je "a r:.Mi.-r*»-ía Vi"'rns!

v;*-T .' f?,? un
í?,

r», f.' fa »

JL 4 *•_* * - , . -̂ . ĵ

-.-»,» ,

'ït 7*; t ie!s 'a'2t,:*:a i?

1 aquesta "dis-

cusòió" amb una altra carta, el 20 de f»trer del

rrateíx any, en la qual PLA r.c

acceptat en
li i el fet un de

clares arrels franquistes escollit
d'un illustres de la lien-

Un escriptor va d'exílimr-se 1 es

tligué al ŝ 'j 1 a les arrels.

La carta de almi:

J??



d» febr»-r del 1964

PLA
Avâa. Or. Aatetti, 4S

«salo i

à la tel aní itatf» * l*Mtnmf«r» $wr tal «'«Mlrü? « la
all 80» Xaivtre* rl dal no* t r« «ran poeta La

aorta d*l 12 tel oorrant, que a jpM

LaMBto el« t«nnes una. alè« dur« et 1« rontra oarta, J« m« Jo *a
liai tur a fer aao ie 1« vostra fra»« ft» dia l "Saparo «p*
«i M W août algun« «u«g»i4noia an itiJBUNn At fer-ca*-i* arribar".
P«? tant, «n e*B*a*u ».jgg»i4noi«<i fw Jo «nb tot« bon* f * «• b« donat,
sens« tenir pr«»«nt que «1 fa» ÍMÍtJ*WM mtm nomèa fv*

aato la voctra marier« et peoamr. l«aanto l'a t
«u d« I fu* ea penaaT» erm ut «ab teta f« i ani a Ut -'•- ^^rt «fo*tn,

?*? oeoMgibiit a» tino pcrqui entrar en cap polloi^ o» ^aib^vóa i aolt
pel fi« ea ofereix » la a que« t i on* aalKxedienL-v»» %m o 'ex pò ecu 1
d»Maoitr«n am regada nie OOB la noeiJ» oonaoiiuoia ool.leotiva *•
traetornadi p*»l fa* te« i» sofrir dein rkaatre« adversari B declarita o
DO declárate,

N l prei-amt ooo « base 1& roatra primera «rta ea el que fe
cìa a la TOO tra deauuvla ài wuggerinoie« i* p«xt neva, m
*a UBA 6l\ra i la d'il.luatrar un llibre Vnt»r<»»aantÍ8BÍa del vostre
dil*ct« ami o Lain traigo, V» port* per t£«x>i "Loa Valores )íc rales dal
RaoioQAl-SindioalioBo", eeorit quan el nostre pa« la d«
te IM «mbrantidea g^acoides tel« bon»» Ai parla oaatelUti», entre «le
fimi« «1 vo e t r* ando n'ara -4 eegueix aiaerit-n*- un
r «presen tant.

•o ie·lr/·ac, pej-ô, d admirar el TO aìre «7t i la vostra «a cul. lar- 1 f*
1 *«^rMt deixar oloM «b la present aquee« que Je.
no te provooat, w ^aludo, eetimat ando, nslt af*ctuosac|ftnt,
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*M.

Baroalona, BO 4* ftbror tel 1964.

PL4
**4a« fir. anirà«» 48
BÜMMtA (6)

El a tingi t «aio t

à la tornada tel asti « • ,a a l'aatrangar, pa* tal d'a»«i«tir « la
Boraoiô tel 80è inivaraari dal neat» gran pò« ta Joaap Camar, trobo la
voatn oarta tel 12 tel oorr«ntt qu» • 4praaaQ • ootteetar.

Laaanto ala tarata om aâoa èva te la rostra oarta, Ja qua jo aa vaig
limitar a far aaa te la voatra fraaa qua taxtualmant àia i "laparo qua
ai a« us août algia» auggaranr'a aa daizarau te ito aa la arribar".
far tant, am damanau auggaranolaa qua Jo ami» tota bona f a uà b» donat,
eattpa tanir praaant qws al qua dasitjarau ara noaaa auggcrànolaa qua
ooinoidiaain aal la vostra manara te panaar. Lavaste donoa barar fat
(»a tei qua aa pasaavm axa ait aria tote bona fa i anlatat âa part voatra.

far Qonaagü»nt DO tine perqi4 antrar au oap polasioa aab^vóa 1 aolt manyo
pal qu« aa rafaraix a laa quatti ona telioadiaaiaaa qua a'arpoaeu i qua
deaoatran »a vacate aia am la ooatra ooaaoiaQoia ool.laotira aa vati
traatornada fai %m has te aofrir tela noatraa adraraarta daolai'jtta o
no daolarata.

i praoant oca a baaa la yoetra primara carta aa al fut fia rafsran-
oia a la TOBtra teaanda te wv^garaooiaa te part aara, aa pena» to far^voa-
aa una alte« i la d'il.luatrar un lutea intar»aaant£aaia tei voatra
dilaot« ami o Lala Fto trailo, qua port« par títol "Î a Valoraa Mcraj.ea tei
la&ionaJ-Slndioaliamo", aaorit foam al nostra pala) aofria la ma a brutal
te laa mbrantidaa gaoóoid** tela nomaa te pavía oaatallaba, an tra ale
luala f L Toetr* aale n'ara -i a^poao aagualx aaaant-cta- un mugnífio
rapraaantant.

io daiT^a(f parò, d'admirar al Toatr» art 1 la roatra azoal.lant bona fa
1 aaporant daixar oloa» aob la praaant atnaate inútil diaouaaió, f IM Jo
no h» proTooat, oa aaludo, aatljnat aal o, molt af»otuoaamant.
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