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APPICIOItALS {IG)

VOL« I. f« l

Tal co« hem explicat a 1* not* 2, l'EXölPLAI hauria

d« contenir el dibuix original del gravat, totes lea pro-

ves d'estat« una prova de la planxa Inutilitzada i l'au-

tògraf del comentari, però» es veurà m continuació,

no en totes It» «»taupe» «« compleix «quest requit*! t.

En la nostra anàlisi h«» aegult un ordre «ns ha sem-

blat logic i coherent, d* »«»era en primer lloc pari««

del dibuix o dibuixos previs al gravat, després ai tue» les

proves d'estat o definitives, si n'hi ha, a continuació i«

prova de la planxa inutilitzada 1 ert darrer lloc l'autò-
graf del comentari l'il·lustra (17).

i»s podrà veur«, la numeració a les proves

d'estat moltes no correspon a la porten escri-

ta. A voltes això ve motivat per la d'algune» d'e-

lles, que foren repartides en altres «xrupiars. îaabé es

el que, en analitzar-le» detlrgudament,

que cl treball era anterior o posterior i ha
caigut reordenar-les. I finalment, perquè

d'elica no portaven l'estat indicat i l'he« hagut d* si-
tuar nosaltres mateixos.

fets doncs aclariments i tenint en aquests
de valoració, a veure d'aquestes pro-

ves tot dient que remarcarem i centraré« en els

trets distintius que «1» diferencien de la prova definiti-

va ja analitzada. Abans de començar, però» vole« fer »a-

ber que cap d'aqueste» proves porta el segell del Museu

(18) 1 qae» al no e» fa constar, el paper on foren tirades

é» el mateix qye el de l'edició.
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GRAVAT 1, JOAQUIM

l dibui«
4 prevés d1estat
I prova uè la planxa inutilitzada
autògraf dtl co»«nt»rl

DIBUIX

Ill: dlöui* invertit del gravat.(19)
IV: llapis.
V; pp; 287 x 104.
VI: vegetal s/pp edició.
VII: 1» 11., a.i.d.(20)

P.E.?

1,11.,«.i.d.
" 1 /1 ",11.,a.1.e.

hi hm. p«rfll« de les figures.

aiguafort i punt» seca.
1,11..a.i.d.
"l/1-.ll..a.l.t. ; "3er estat", 11., al peu.
s.b. L'anotació «'l/l1* està feta amb «1 »«tel* llapis

la signatura p*ro "3er estat" no. a-
prov» Ita vele» té

entalles 1 p«r tant «» afirmar és un
anterior.

P. E. 3

IV; i seca.
VII: i,11..a.i.d.
Vili: "1er estat",11..a.1.t.
XX; s.b. t« evident aquest no seria pas el primer

estat» «1 tercer del» que hi ha en aquest exem-
plar: es fa palès la quantitat de treball que
té» per «x««ple» » la roba del vestit o del
pit «»qyerre» no hi tra «n el« estats anteriors.
La paraula "estat" es "eu ««erita per altra per-
scna.



d« Im inutilitzada del l d«



P.. g.4

If: aiguafort i «*;a.
VII: l , l l . , f t . l .d .
Vili: M l / l M ,H . ,a . l . « . ; **%
Ili a*fc . »eri« el""darr*r d*

vist d'aquest gravat.
**2n «»tat*1 «a v«u «acrit un «itre llapis 1»
finaa i 1» **t/lM ,

P. PI. INUTILITZADA

IV: i sec».
IX: bisel 1 ad«, la pian».

AUTÒGRAF COMENTARI

Escrit »b tinta i signat per JOSEP MARIA L'E FAGARRA a
l'a. I. d. El full està enganxat s-'pp edicí-S í p.-rrta p*r tí-
*3^ EI_s primers passos (vegi's la fotocopia al punt IX
Gravit H

: IBVIX 1

DOMINGO

2
3 d*eitat
i «n eat«t definitiu
l d« 1« inutilitzada

dibuix Invertit gravat, cl petit
en hi h» *rs el definitiu.
carbonet,
pp: ?52 x 171.
pp edició.
2,ll.,a.l.d.

DIBUIX_j

III: dibuix Invertit del gravat*
IV: llapla.
V: pp; 2§4 x
VI: verjyrat edició*
VII: 2 , 1 1 . » « . i . d .

ff



i. p«r «1 Gr»v»t 2 Ú« FftaMCESC D«fI!*GO.
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P.E.l tel Gravat 1 «te



a« l« «tel 2 i»



p.. y:, i
IV; aiguafort.
V: ^o; 278 3t Iff«
VII: 2, tint*, c.. i .<«.
VIH; »l« prMHr,rinta,A.l.s.
IX: §.b. Il full està tallat guillotina prop tí* la

písala i «rgcrxat s/pp «diciô.

IV: aiguafort i d« ruleta.
VII: 2,ll..a.l.d.
Vili: "1er estat1*, 11 ..A. i. e.
IX: s.o.

P.E. 3

IV: aiguafort t de ruleta.
¥: pp: 289 E 213.
VI: verjyrat Guarro f il. G.
VII: 2, tinta, a. i. d.
Vili: "Prova d 'arti sta", tinta, a. I.e.
IX; s.b. Aquesta prova és igual que l'anterior p«r¿ ts-

ra-ia j'ibr* paper ver jurat Guarro ¡̂¡e »'ha pi "at snoli
£1 f „I Ì està talla» àrab guillotina p^cp 1e ~.i pisada
t enganxat s.'pp *»dició. !io s'entén persie en diu
prova d'artista ja que les següent«5 estan nés treba-
1 1 «des.

IV: aiguafort i rulet i.
VII: 2, tinta,». i. d.
Vili: 1/1", tint«, a. i. e.
IX: s.b. m treball » ja és 1« de-

finitiv«.

P. PI. INUTILITZADA

IV: aiguafort i ruleta.
IX: bisel lad«, d« » à* 1* pi«*«.

Escrit a tinta i signat p«r A. ORIOL I a l'a.i.d.
El foli «sta engannat »/pp tdicié.
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GRAVAT 3.

2 dibuixo*
5 proves d»estat
l prova d« l« pl»nx* inutilitzada

autògraf del comentari

i
ITI: dibuix invertit del gravat.
IV: llqpls,
V: pp: 255 x 175.
VI: pp tipus edicte.
VII: 3,ll.fa.i.d.

g

III: dibuix Invertit del gravat» simplificat.
IV: llapis.
V: pp: 257 x 178.
VI: vegetal ?/pp edició.
VII: 3,11.,a.l.d.

P.E.i

IV: aiguafort.
V: ps: 301 x
VII: 3,11.,a.i.d.
VIII:"ler estat0,11.,a.i .e.
IX: s.b., r.i.

P.E.2
IV: aiguafort.
VII: 3,11.,a.i.d.
VIII:H2on esta-c", tl. »a.i.e.
IX: s.b.f r.1.Increment d'entalles al gravât 1 a les

F.E.3

IV: aiguafort.
VII: 3,11.»«.i.à.
VIII:"3er estat",11.»a.I.e.
IX: a.b.» r.i, entalle« i d«

P. E.4

IV: aiguafort.
V: ps: 2ii x 175.
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P.E.l (tol 3 à»



P.E.2 del 3 de



P.I.3 (tel Gravat 3 de
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P.E.5 d«l Gravat 3 de JOSEP ÇRAKYER.
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é» Im inutil i tutda dal 3 à»
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VII: 3,11. ,«.1.4.

11: r.l. Aquesta prova «sta «n I« mateixa fase de treball
que l'anterior, però la planxa s'ha tallat i s'ha bi-
sel lat tota ««ny» p«r le» remarque» »que constitueixen
un relat fantàstic d'un» historia gravad» à part,

P. E. 5
IV: aiguafort.
VII: 3, 11. »a. i. d.
VXII:Hl/5N.H.,«.i.e.
IX: r.l. El gravat és Igual qye les á»ics proves anteriors

I la definitiva, però les
en personatge«.

P. PL. INUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: fc i se liada, travessa tot* la planxa. Fil. G.

Escrit a tint« i a 1'a.i.d.
per títol Profeci« i s/pp edició.

4.

2
2 d'estat
2 «n aefinitiu
l prov« de l« planxa inutilitzada
autògraf del

i

III: dibuix invertit del gravat.
IV: tinta i «iguada,
V: pp: 18S x 264.
VI: pp a* dibuix enganxat sobre I« coberta anterior d'un

plec d« l'edició.
VII: 4.H..a.i.d.

S3





2
III; esbós del gravat.
IV; tinta xinesa*
V: pp: 182 * 273.
VI: vegetal s/pp «dicto» a la contracoberta posterior del

plec on hi havia «1 prifter dibuix» 1* fil.G.

P.E.!

IV: aiguafort,
V: ps: 232 x 323,
VII: 4,11 . ,a.i. d. , oins i» pitad» d« la planxa.
VIII:"ler estat", 11 . ,a.i.e. , dins la de 1« planxa.
IX: s. b,, r.«. 1 r. i.

P.E. 2

IV: aiguafort.
VII: 4, li . f a.i.d. t dintr« i» pisada.
VIII:"l/4",ll.,a.i.e.f dintre 1»
IX: s. b.» r. e. l r.l. J« hi ha línies per

on es tallarà la planxa. Fil. G,

P. EM 1
IV: aiguafort i *lgun de
VII: 4. li., a. i. d.

IX: bisel lada, f 11. G. J* s'han tallat Its

P.EW 2

IV: aiguafort i s*c».
VII: 4, li., a. i. d.
VIII:Ml/2"(ll..a.i.e.
IX: bisellada.

P. PL. INUTILITZADA

IV: aiguafort i punt* sec»,
IX: d« * d« Im planxa.

Etcrit a tint» i p«r JOAM ALAV1D1A al peu. Datat
"abril d« l-94fM a l'a. i. d. La quartilla «sta enfmr«ada
s/pp edició.
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S. fati

1 dibuix
3 proves en estat definitiu
1 prova de 1« planxa inutilitzada

autògraf del comentari

DIBUIX

III: esbós del gravat.
IV; llapi».
V: pp: 160 x 235.
VÎ: verjurat »/pp edició «ab f11.G. «oït tacat.
VII: "Roig",11.»«.t.4.

P.EN ESTO.T -3-

Les tres provea que hi hm «n aqy*st EfEttPLAi del
M.A.M són iguals i corresponen taube «1 mateix treball de
la definitiva. Les tres «atan signades 5,11.»A,t.d, i no
porten l'estat Indicat. L'únic que varia és el tipus de
paper on es van estaupar. Ona sobre paper verjur»t Cpp;2öÖ
x 245), l'altra sobre pmper nacrât (pp: 193 x 239)-Ambdues
enganxades s/pp edició- 1 la tercera tipus Bà-
sik.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: aspa de cap a cap de 1* planxa.

Escrit a tint» i signat per JOSEP PLA » l'a.i.d. en-
ganxat s/pp «dicié fil.G. (v«§ifa la fotocòpia al
punt IX del Gravat 5)

6. PLA

1 dibuix
3 proves d'«»tat
1 prova d« la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

$9
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d« la inuti l i tzada del i de PLA.



DIBUIX

III: dibuix invertit átl gravat.
IV: llapis.
V: pp: 285 x
VI: vegetal s/pp edició amb fil.C.. * la contracobert«

posterior d'u« plec amb la coberta anterior retallada
a tall d« "passe-partout".

VII: i,IL,a,i.d.

P.E.l

punta ««ca I burí.
p»î 2ÎS x 215.
6*11.ta.i.d,
"l/l'Ml.·a.i.e.
bisells amples, amb «1« angles escapçats.

P.E.2

IV: punt« sec» 1 buri.
V: ps: 273 x 210.
VII: 6,11.,à.i.d.
VIII:Hler estat".11..a.I.e.
IX: hi ha un increment d'entalles 1 el« bisells min-

vat 1 i'han arrodonit» «ixo vol dir 1« a*h«
tirat posteriorment a la nu»«raita "1/1".

P. E. 3

IV: punt« sec* 1 burí,
VII: 6,ll..a.l.d.
VIII:"Estat definitiu",11.,a.i.«.
IX: r.e» r.d, i r.i. (cap» de nena.pipes..) La j«

é» la definitiva p«rô les remarques.
p... PL. INUTILITZADA

IV: punta sec* i burí.
IX: bisells polits» aspa d* a d« 1« plan»*.

Escrit » tinta 1 signat p«r a l'a.t.d. El
full està enganxat s/pp edició amb f11.6. (vegi's la foto-
còpia al punt IX del Gravat 6)



LV. / /

. p«r al f «te



f.

I dibuix
3 groves d*estat
1 prova de Za planxa inutilitzada

autògraf del comentari

IIIï dibuix invertit del gravat.
IV: 31 guada i llapis,
V; pp: 2fi n 155.
VI: pp d* croquis »/pp edició.
VII: 7,11.»a.i.d,

P.E. i

IV: punt» a*ca.
V: p«: 299 x 18?.
VII: 7,11.,a.i.d., dintre la
VIII:"l/lH,ll.,a.l.e., dintre la pisada.
IX: s.b., r.d.

P.E.?

IV: punta seca.
VII: 7,II.,a.i.d, dintre la pisada.
VIII:"1« estat",11..».i.e., dintre I« pisada.
IX: s.b.» r.d. Hi h« «é» traball em tali«» i

en 1'anterior.

P.E.3

IV: punt» seca.
VII: »lois", 11.,a. 1. d.
VI1I:"2« estat".11..a.i.e.
II: a.b.» r.d. i r.i. Hi h« It« línies p«r on

es tallarà la planxa i « 1* *̂ inferior hi h«
un nen un càntir. Fil,G.

P.PL.INUTILITIAPA

IV: punt« seca.
IX: blsellada, aspa creua tota la planxa.

Escrit i signait a tinta per J.V.FOU a l»a.i.d.» •nt·iuuit
s/pp edició.

* *
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t.

t dibuix
4 prev*» d '«»tat
3 prows «B «»tat d«finit l y

autògraf d« I contentar i

DIBUIX
III: dibuix 4«! gravat.
IV: llapis i sanguina.
V: pp; 236 n 241,
VI: pp tipus Cmnaon,
VII: 8,11,»«, i. »í.

P.E.l

IV: aiguafort,
V; ps: 187 x
VII: 8, 11,, «.1. d.
VIII:"ler Estat", 1 i , ,a. í ,*.
IX: s. b., r. e. í cap «le noia}» f Ü. G.

IV: aiguafort.
VII: 8.11..».l.d.
Vii: :••:.•!••. tinta. ».!.«.
IX; s. b., r. e. entalles 1

P. E. 3

IV: aiguafort i c«rbon«t.
VII: 8. 11. ,».!.<:.
VII£:"1,.' 1", tinta, a. 1.0.
IX: s. b.» r. e. É» I* mat0ixa l'anterior

d« per Indicar la d« tre-
ball « la prova següent. Fil .G.

P. E. 4
TV: aiguafort.
VII: 8.11. .a. 1. d.
VIII :"2W» E»t*fMl.,A.i.e.
IX: a.b., r. e., f 11. G. d« 1«»

abans estaven carbonet ara Ja són gravades a
l'aiguafort. Hi hm nova cara a les remarquem.



p«r ml Gravât S te



i * * . * c r e **/ '
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P. IH ESTAT

IV: aiguafort 1 toca dt punt* seca, en bistre.
Vil: 8,ll.,a.l.d.
VIII:11!/!11» tinta»«, i.e.
II; bisellada» fil. 6. De punta, see* n«hi ha «oït poc», «n

trobar» p*r *x««plet al» cabella.

P. EN 2
IV; aiguafort i punta seca.
VII: 8, 11. .a. i. d.

IX: éa una prova del mateix estat l 'anterior i anb-
es configuren la definitiva. FU, C.

P.EM DEFINITIU j

lY: aiguafort i punta seca» en sanguin«.
VII: 8, 11.. «.i. d.
IX: prova del mateix estat anteriors, però

els bîsells nets 1 polits.

Escrit 1 a tint» per » 1'a.i.d.
per tltol Be 1 ..... l_a n t i edició,

9.

l
3 provea d'estat
ï prova »n definitiu
1 prova d« la planxa inútil
autògraf del eö««ntari

DIBUII

III: dibuix del gravat,
IV: llapis.
V: pp: 338 x 248.
VI: pp edició «ut* f il.C.
VII: f,11.»a.I.d.

l§4



P.I.i tel Gr.v.t •
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Prov* d« i« planxa inutilitzada dal 9



P.JE.l
IV: aiguafort.
VII: t,il.»a.t.é.
VIII:"1«T ••tat".11.,«.i.d.
IX: a.b. ht h« gravwta l» linia que perfila l«»

f OHMS. A l**.».«. e» pot vewr« un* circunferencia
gofrada dividida «n quatre quadrants.

P.E.2

IV; aiguafort 1 llapis.
VII: 9,11..a.i.d.
IX: s.to, I» I« nat«ixa prova l'anterior però tocs

de llapis per indicar la nova faae d« treball al s*~
gUent estat.

P.E.3
IV: aiguafort.
VII: HMundó/49H.ll.fa.l.d.
VIII:Ml/lM,ll..a.i.e.
ÏX: s.b.» fil.G. Introdúcele de tall*» 1 contratalles p*r

tot el gravat.

IV; aiguafort i «n sanguina.
VII: 9,11.»«.i.d.
IX: bisellad«. L» punta *8 troba a 1* ca-

dira i « la part baix« de 1« paret.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort i punta seca.
II; de cancel·lació d* « de i« planxa.

Escrit l m tint« per N« » l'a.i.d.
El foll edició f11.S.

10.

En aquest «E««pl»r hi h» cinc prove« da JOSEP AMAf que no
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corresponen m l'estampa d* 1« Col·lecció i que deurien ser
4*1111* planxa refusada. De tota manera, 1 es constar aquí
Ja que formen part «te l'exemplar d« 1 M. A. M. que analitzem.
(21)

P.E.I

III: paisatge urbà un riu I 4« *1 travessa. A
1» dreta» un «él f le i coronat p* r cúpula.

IV; aiguafort.
V: ps: 197 x 249.
VII: 10,11., ».i. à.
VIII:"l/l*Ml.,a.i.e.
IX: s. b., r. s. L'estaupa port« el segell del al

1 el p«is«tg* padri» »«r un del riu Se-
na « Parfs.on JOSEP AMAT

P.E..2

IV: aiguafort.
VII: IO. 11. .a. i. 1.
V 1 1 1 : " I ' 1 " , 1 i , , a . : . e .
IX: s.S., fil.L.C*., segell al dors. T ~ * t portar '<* <r,a~

**;« numeració l'anterior, l*s r, ;ves *r,tal!*»s
•1-e hi ha pel gravat far, palès -^e **s tra.' »A 1''in
es*at posterior.

P. E. 3

IV: aiguafort l seca.
VII: 10, 11., a. 1. d.
VIII:"1 • 1", 11. .a. i.e.
IX: s. b.» a «1 dors,

P. E. 4

IV: a ig jdfcr t i punta seca.
V I I : I-J , 11 ., a. i .d.
VIII:"1/1",11 ..a. i. e.
IX: s. b., f l l . L . G . , segell al dors. E» dlf*r«ncia d« la

prov« anterior, «n hi h« entalles d*
als edificis, »1» »rbres 1 «1 cel.

P. E. 5
IV: aiguafort i punta sac*.
VII : 10,11. , a. 1. d.

IX: s. b., fil.L.G., segell «1 tfor». L'incr«Mnt de punta

no



P.E.5 d'un gravat d« qiM »s m del
M . A . N . qu« no p«rt A l'*dició é» 1«
Dl



seca *n» mostra que aquesta és la prova més treballa*
é* d« tote« le« que hl ha a l'exemplar, tot i estar
n cane rada corn le« anteriors.

Ann« ara Ja a veure le« prove» corresponent» al Gravat to,

Í
5 prove« d'e«tat
1 prova uè 1« planxa Inutilitzada
autògraf ciel comentari

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat,
IV: tinta xinesa,
V: pp: 331 x 243.
VI: pp de croquis.
VII: NAnat/49H,ll.,«.i.â.

P.E.I

IV: aiguat inta a la goma.
V: ps: 28? x 190.
VII: 10.11., a. i. d.
Vili: "1er estat'%11. .a.l.e.
IX: s. b . » r. i . » fil . G.

P. E. 2
IV: alguatinta a la goma.
VII: 10.11. »a. i. d.

IX: «. b., r. i. Éa la «*teix* prova el primer estat,
però zones grises »Is 1 » l'esquerra.

P, E..3
IV: aiguatinta a la 1 aiguada.
VII: 10,11,»a.i.d.
VIII-."Dibuix1*, 11. .a.l.e.
IX: s.b., r.i. L'aiguada em per indicar les zone« d 'a i -

guat i n ta de le« prove« següents 1 * això e» refereix
la paraula «»Dibuix1*.

112



p«r Ai 10 à« alat.



Prova d« 1» plan«« inutilitcada á«i 10 a» «at.



P.I 14

IV: aiguatinta a 1* goma i toes d'aiguafort.
VII: 10,11.,a.i,d,
VIII:"2on estât",11.»a,i.«.
Il: «.UT, r.i. Ja apareix l'aiguatinta 4« i en-

ta i íes « Ita remarques, r.d.

P.E.5
IV; aiguatinta a la goma i tocs d'aiguafort.
IX: bisellad«. A la part superior hi ha un« anotactô en

llapis on ûlu "si» ntt**, »«nyalant algun«§ zones.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguatinta a la goaia, aiguafort i d« ruletaCprop
del

IX: de cancel·lació creu« tot» 1» planxa.

AUTÒGRAF

Escrit i a tint* per a l'a.l.d. 1
1^*«- Iti7-x-i949*% « l'a.i.d.,sota 1« firma. La quartilla
•tstà s/pp edició Cvegl'i fragment al II del

10)

* * * *

11.

l
*? prave» d'estat
t prova d« 1» pl»nx» inutilitzada

autògraf d*1

DIBUIX

III: dibuix del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 340 x
VI: edició.
VII: MnoBpou/1949N(lI.,a.i.d.
VIII:NTaller d« pintor1*, 11. f«.i.«.

IfS



p«r «1 Gravat 11 de



P. E. l
IVi punta seca.
V,* pa: 264 x 114,
VII: 11,11.,a.i«d.
VIII:NPrlMr ••Ut / l/l1*.11.,•.!.«.
IX: s.b., r.i., fil.6. El dors d'aquesta estampa et un

plana de la portad« individual d« la Col·lecció i que
correspon a Im signatura io del pi «c d« JOSEP AMAT;

DI / DI LA
/ (eabl«M V«ra) / 10.

P.E.2

IV: punta sec*.
VII: ll,ll..a.i.d.
¥I!I;'»seg6r» estui / l/l",11.,•.!.•.
IX: s.b., r.i.(un« noia estirad«)

P.E.3

IV: punt» seca.
VII: 11,11.,a.i.d.
Vili:"Tercer estat" / l/l**,!!.,*.!.«.
IX: bisel lad», pero les remarques Inferiors.

P. E. 4

IV: punt» seca.
VII: 11,11.,a.i.d.
VIII:"quart e»tat / 1/2",11.,a.i.e.
IX: r.i. perd bisellada.

P. E. 5

IV: punta seca.
VII: 11,11.,a.i.d.
VIII:"clnquè estat / 1/1",11.,a.i.e.
IX: r.i. amb bisells.

P.E.6

IV: punta sec».
VII: ll,ll.,a.l.d.
VIlI:Nsl8è estât / l/l",11.,«.!.•.
IX: r.i. «ab bisells.

P.E. 7

IV: punta »tea.
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P,I.2 del 11 a»



Prova d« la imiti litud* é»l 11 i»



VU: «••«•pou / 1949".11. .a.i.4.
VXZX:*I«tAt definitiu",!!..«.!.«.
IK: r.i. Hi tía varies anotacions «n 1 lapi3:"Blanc pot«

MI« clar" (al marge superior senyalant una pots}*
"quadre mes ple** (al marge dret) i "Val" (al marge
inferior), fot 1 que «1 gravat é« «1 definitiu,
«1 ttuwereHi P.S.? perquè encara té 1«» r««arqu*».

P.PL.IHUTILIT3BAD-A
IV: punta aec«»
IX: bisellada i s.r., aspa un cap a de la planxa.

Escrit a tint« 1 signat «1 p«y per PUJOLS. El fo-
ll està enganxat s/pp edició.

12.

1 dibuix
4 proves d'estat
1 prova de ?« planxa inutilitzada
autògraf del co««ntarl

DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat. I» bàsicament igual
hi ha un gerro de flors al costat de la des-

no «pareixerà ml gravat cl« l'edició.
IV: 11 api a 1 aquarel·la.
V: pp: 341 x 244.
VI: pp d* dibuix.
VII: 12,11.,a.i.e.

P.E.I

IV: aiguafort 1 punta seca.
V: ps: 250 x
IX: ».b. D'aiguafort n'hi ha »oït poc» gairebé serveix

per pauta dels perfila del dibuix mentre la punta
seca 11 dóna cos les ombres. Ja hi lia gravades
les línies per on es tallarà la planxa.
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P.1.4 tel 12



è -.-v,* t & w - v r r t ;v ·&e.fxfWSKWr.

d« i* pi««« inutllitsate Ail Crsvtt U



IM. J
IV; aiguafort 1 punta sec«.
11; s.b. Es diferencia d« l'anterior per haver-hi més

treball de punta seca.

P.E.3
IV: aiguafort i punta seca.
IX: t.b., r.d. cavalls p«r person«*).El

tr«ball del gravat is « 1'anterior prova» la
d*«r« té «oït poca tinta t hi h« traço» que no s'a-
precien.

P.E.4

IV: aiguafort t punta »«ca,
VII: 12tll.,a.i.d.
VIII:H2on estat",11..a.i.«.
IX: r.îT.perô bisellada. Hi h« treball <d« sec*,

tal « 1« prova definitiv«.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort i seca.
IX: biseliada, a.r. Viriti d* canccllacié

tota 1'estanpa.

Escrit i a tinta per à l'a.i.d.,
"Des.49" « l'a.i.d., 1« firma, i tí-

tol t infant.
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COLUCCIÓ M GRAVATS COÍÍTWPORAIIIS
VOLUH I. TO« 1

(1) En tot*« IM col·lecciona -i donaci« Im quan ci ta t d« col·labora-
dors que hi participar«»- no*«a «oatrare« la taula que conté
cada sxe«plar J« qu« UM biografia da cada artiata piaatic i
d* cada eacri p tor aupoaaria una ampliació dtoi traball un xic
innecessària tenint an compte «1 t i pua d'eatudi i d'anàliai
que intenta« f «r ai* aquaata tasi. Crei e» que tota «la par-
ticipants ate prou ral lavants cos» per tenir-ne Ja MM bra«
referència i que éa *éa convenient donar una vi «ió global
d 'al IS que significa al conjunt d'aquestes col·leccions m
el «arc d« La ROSA VERA i d« l'art dal gravat «n general.
Curiosament han vist, però, que aquesta taula no coincideix
amb d'altres relacions que «a donaren en llibres o catàlegs
•obre la CQfcUtCGIÓ M GRAVATS CONTEMPORANIS. Cite« iqul les
diferències que hi ha antre alla par tal d« far palia aqu«a-
tes divergències. Tenint «n compte que la relació qua a«
dona a la taula de 1' exemplar da- LA ROSA VERA es la mateixa
que 1* de la portada dala plec», i que par tant éa l'original,
aquell» catàleg« o relaciona que no hi concordin vol dir qua
són errònia.
Citar«*« també la relació que he« donat nosaltres en aquesta
tesi Ja que, «i bé el títol d« les olirà« é« «1 mateix, a vol-
tes no coincidim en les tècniques. Després d'analitzar cada
estampa, an noi t«« d'ell*« he« afegit altres aspectes tècnic«
con a conseqüència d« l'acurat eatudi d* cadascuna d'elles.
Le« comparacions les he« fetes entre ai« lloc* perquè, tot i
que n'hi ha més, craie« que uns «te còpia dal« altra« i
aquests sia san prou representatiua d« la« diferencia« {pe,
per altr» banda, es van r*patint.

Elf» ' >rcs i catàlegs d* on he« extret les relacions esmenta-

1. Taula de la COL·LECCIÓ M GRAVATS CONTEMPORANIS C ROM Vera)
2. Catàleg de l'exposició al Reial Carei« Artístic d« Barce-

lona l'any ifSOs Exposición del lar volumen COLLEGIO DE
GRAVATS CONTEMPORANIS.

3. Catàleg Las Ediciones d« La Uosa Vera aparegut a tareale««
l'any 1961.

4. Apartat del 1 libra 1 2 gravats j un autoretrat de Jaune
Pia corresponent a la seva Monografia i qu« a« titula DA-
DES PIR A UN CURRÍCULUM VITA! Dl JAU« PLA (any 1S82).

5. Catàleg d« l«««po«icJ4 El« 96 «r «vado ra d« La Hoaa Vera
<p« tingué lloc al 1985 al Palau de I« Virreina à*
lona.

6. Tesi doctoral d« M. Marce Caaanova« (any 1999)
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COL·LICCIÓ » GRAVATS COHTWPORANIS
VOLUM 1. TO« 1

Móns

t n H«* à« <tlr cu* I*«<liei« total éa dt SÍ «mplsr« ccwptant els
8 (to col·laborador »'• « slgun catàleg o llibre ne el« f MI
constar i noves parlen d'ona «Aielo de SO.
L'EXEMPLAR ÚNIC pertany «Í MIMMI d'Art Ködern as Barcelona i,
tal coa veur««, no coate pa« t»ts «1« dibuixo« ai tote« las
proves de les planxes imiti litzade« ni tampoc tot» «Is manus-
crits dels comentari«. Quant a le« proves d'estat, tamo* er,
manquen, pero això e'tntén Ja que algunes formen part del«
10 exemplars numerat» de II s XI.

(3) Tot i que a la justificació o»l tiratge que hi ha si VOLUM II
dlu que un cop inutilitzades les planxes, aque»te« passen
• «er propietat del Museu d'Art Modern et Barcelona, n'hi
ha unes quantes que encara romanen al taller de JAUME CCSCO-
LLA en espera de ser lliurades al Museu un cop estabilitzade
i organitzada del tot Is Secció de Gravats, secció que es
troba en els moments d'analitzar aquests coures s les depen-
dtncíes del Museu d'Art de Catalunya,* Montjuïc. ftsctntswnt,

de l'estiu del 19%, es decid' que totes le* planxes
del Museu d'Art Modem passarien al Museu de Les Arts orafi-

-uöicat al Poble Espanyol- per tal de poéer-ies conser-
var millor ja que allí hi ha Is part Més teenies i is més
fàcil poder reataurar-les i cunJar-le«. Així doncs, les plan-
xes corresponents « LA POSA VIRA també es poden trobar si 14
m partir d'ara. Nosaltres, però, les vàrem consultar s Is
Secció de Gravats del M.A.N. uns «esos atoms de ser traslla-
dades.

(4) T»l consultât a 1s nota 2, no tots els gravats porten
«la dibuixo* origináis i n'hi ha que fins i tot «n tens« me»
d'un. El« qu« manquen ss troben *n algun altre exemplar que
no pogut consultar i el mateix succeeix amb sis comenta-
ris o le« prove« d'estat i é« Is planxa inutilitzada.

(5) La distribució exacta del llibre correspondria s Is mateixa
dtel punt 6.3.1 més Is «èri« de prove« addicionals relacióna-
les en el punt 1.7. te manera ço« que Is« prové« definl-
tives estampades en plec« amb llurs comentari« s« troben «•-
marcades i fors del «eu e«toig, ta difícil poder dir exacta-
ment con anaven situâtes« A •*• oïl tenir en cot«pte que l'obra
no està reii-.gada i is «M s'alteri si «eu

Aoans d 'inic lar 1« COLLECC1Ó DE GRAVATS CONTEMPORANIS M s«
devis saber que «1 M. A.M. «er i a MI subscriptor J« que m 1*.



COLLICCIÓ H GRAVATS CQHTÏMPOftAílIS
VOLUM I. TOU l

NOTES

justificació d«l tirat«* del VOLUM 1 no hl const» i, m canvi
sí que ho diu « l« 4*1 VOLUM II. Pur «Kr« band*, el fet que
el primer toa ** coóptete* el aetembre évi 1950, uns wit e
vuit mesos després d* l'aparició dal Gravat 12, darrer del
tom, f« pensar que potser es decidiren a subscríure-s'hi un
cop fet« alguns lliuraments i per això es van acumular al
final.

(?) No podem donar 1« relació axaet* d* le* pàgines perquè, tal
com hem dit * I* not* 5* l*s proves definitives e* troben
emmarcades i fora del seu estoig. II motiu fou l'exposició
que tingui lloc el Palau de la Virreina d* Barcelona, l'any
1985. sota «i títol lla 96 gravador« de La Rosa .Ver* . De*-
prés l'exposició va reccórrer altres indret* % Catalunya
i d'Espanya i enguany «ncara romanen emmarcats per si s'escau
una nova »ostra.

(8) la justificació 4*1 tirati», * l'IXWPLA» 11 cor-
respondria una prova de 1* planxa inutilitzada de caá* coure,
per la qual cosa en faltaria una Ja que de gravats n'hi ha
dots«.

(9) Nosaltres preferia emprar 1* paraula autògraf enfront d* 1*
d* manuscrit -que ¿on*t* a 1* Ju»tific»eio d*l tiratg*- per-
què autògraf fa referència «è* dir*ct* al tgct_jpcri t4*_ 1*
pròpia mi 4*_i 'autor, menti"» qu* samttcrit »el dir e*crit
« mà, perd no necessàriament per l'autor.

(10) en aquest cas, i segons la justificació del tiratge, hi
hauria d'haver tot» el* autògraf* 4*1* comentaris i» ea canvi,
e« el TOM 2 en falten tr**.

(11) A ia contracoberta posterior del TOM 1 hi ha la signatura
i «1 número d« registre d* l'obraï $6.769(46.71) to* Fol / S-

Ai ilo«» s'hi 11*8*1»: WUM II / l§4f / CQtíttCCIO
Oí «AVAfS COWEIPORAJIIS / ROSA / VIRA. I afegit: f»» 1.
Exp. Unie 769 (46.71) Ho* fol. Al« contracoberta posterior
del TOM 2 hi ha l« «ignatura i el r*§i*tr*s M, 7«t C4S.71)
io« Fol i R-1S744. Al Ilo« hi diu; VOLUM / I / IMO / COL·LIC-
CIÓ m GRAVATS CONTEMPORANIS / ROSA / VERA.

Ili) No pode« donar 1*« mides d'aquesta plaiuta perquè, i« cop ti-
rade* tot** les proves, «* va tallar i reduir el «etall per
tai que JOSEP MONF0U hi f** el Gravat U d'eque« ta ma ce i xa

12t
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collecio Cpl: 233 x IM). Així du K:» U planxa «s m «profi-
tar p«lt A» co* t« t», «n un hi h» part d'aquest gravât <to
BOSCH POGER l « l'altr« «l te KOMPOU, tot aancar.

(13) à la portadc tel pla«, no lu con« t«n IM duc* darreres tècni-
ques ni que l 'aiguatir.ta sigui m 1« goma. Per 1' anal la i te
Im prove» d'wtftt, i a*b l'ajut d'una l«nt «t'Mipwnt, aa
pet apreciar l'aiguafort m 1*« finestre» i aïs balcon«, p*r
exemple, i U ruleta prop tel ca»ió.

(14) Tal com nem explicat a Im nota 12, aquesta punt« seca fou
I mirate «1 dor« tel cour« te RödR (Gravât «). t« va
tallar un troa per aprofitar i« raata.

115) ««reis a l'estudi te laa provaa d*aatat d'atjuaat
he« pogut «dön«r~t»s te l*ia te l'aiguafort «i aquaat
«p« nil bé n* hi ha poc» »«rv«iM p»r « parfllar
qua á*«pré» '̂oapliran** amb IM atitallaa te
L'aiguafort j« «par«i» a la prtowr« pr»w« d*aatat-

(16) Quan parle» de prov»» addicional», i «tul ho he« fit també
« «1 capítol d*l» llibres, ens rafariM tant a laa âif»r«nt«
provM del gravat »d**»tat» teflnitivea, te la planxa inuti-
litzada, etc.) com als dibuixos 1 ala autògraf» tels contenta-
ría. Ja sabé« que aquest» tes darrers no »on proves pròpia-
ment dites, per« ço« que formen part te l'IXÜPUR ÛKÎC, p«r
simpli ficar-ho, lea añonaría* globalment proves addicional«.

(17) Ja he« dit en una altra ocasió que aquest voli» no està re-
lligat i que lea provea definitives e» troben actualment «*-
«•reates. Quant a le« proves a<Mici©«als» Mt«fi collocates
seguint 1* ordre següent: en primer lloc l'autògraf tel comen-
tari. després el dibuix, a continuació IM provat d'estat i,
«i terrer lioc, la prova te la planxa inutilitzada- Nosa 1 t re»
creiem que és més lògic situar tls comentari al final te tot
perquè, segons l'esperit d 'aquest e» Col·leccions, la idea ara,
«p« l'escriptor "il·lustrés" litarariaMmt al gravat i m a
l'inrevés coa era usual. Això suposava que pria« r s'havia
te fer el gravat i a partir te l'estaapa, elaborar el tarnt.
Il procés és lògic i ena dóna la raó a l'hora te situar-lc an
darrer lloc.
is cert que en «la placa te l'edició priaar -segons l'obrl«-
trobe» el comentari a l'esquerra i al grava* estsjipat a la
dreta, la qual coaa podria significar qua «a al gravat qui
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