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COL·LECCIÓ HI GRAVATS GQItWQlUUfIS
VOLUH I. TO« 1

MOÎK

illustra les paraula*. Alud, paro, no ta paa «ixi. El fet
que el gravât »igui • la contraportada poatarior éa »«Mil la-
ment per cowodiur « l'hora d'««ta*par-lo i par raons d'eata-
Uea. Si estigué» estampat a la contraportada anterior, I«
pisada a« veuria per l'altre costat i molestaría i« lectura
de la portada. In canvi ai darrer full dal plec no hi ha res
escrit i «1 gravat pren «ta importància. In obrir al plec, éa
allò que primer M veu i que capta més l'atenció.

C 18} Ce» veurem «n analitzar les proves del Gravat 10 è»
ANAT, hi ha cinc estampes fora éa la col·lecció -però incloses
«n aquaat ton- qua «f tañan «i segell estampat ai d»r« t »en
les úniques que «1 porten.

(19) Uns «i» tard, «1 €««*«N*ltiparia «i
d 'aquaat dibuix modificant alguns aspectes. L'obra porta

p«r títol amb nan i «a tracta d'i« ditottiï aquarallat
à« 26 x 21 qua partany a i« Celiacele «ila

{v*§i'> « I« p|§iaa anterior)

(20) Si 1« aigMtura i» la aataiia qua la dal p!ac dafinitiu «-qua
he« reproduït an «1 aau axMMat- pöaar«» « «l seu ü«e ti

»1 qual eorr«»p«i •! grämt par «vitar raa«tir>la cada
vagada. Alni donc». I, li.» a. 4. a. vel dir fi» la aignatura
i« 1» qa« la dal Cravaf 1 i i«« va aacrit« an llapia
* 1 'angla inferior drat, t» caá qua no «igui la aatalM, ja
ho far»« constar,

1 21) Aqu-s«tes cinc provss estan din« d'wi plac d« paper on hi diu:
Pendiente aclaración. Lo*« 5 grabados (Anat) halladoa «n 1«
Coitccidn d« Grabado« Contemperan«©« Roa« V*ra «in corr«pon-
•li»r a ninguna d« la obra» qu* integran dicha col »ce ion,
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COL·LECCIÓ DI GRAVATS CONTEMPORANIS

ANALISI P2 LES IL·LUSTRACIONS

I. TON 2

.13

1: E.C.RICART Mb d« NARlA

II: .
Ill; «luts aen§l*s cistella d« raïa.

porta un »i e*p l l'altra al coll.



IV:
V: pi ï ut X 171 , ps: 224 x US.

VI: coure niquelat 1 envernissat, amb varita aspea que
cancel·len tota la planila (1)

d*w . * « * —
VII: 1"^^———
IX: aquest buri É« RICART éa un buri de trac «uau i poc

Insistit de factura. RICART volia fer punt* seca
però JAUME PLA 11 va dir de punte« seques en fei«

tothom i qy* millor seria fer un burí, la seva
habilitat amb l'eina. Però 1* veritat éa que HICA1T
va trobar «oït diferent el tacte del coure, dur i re-
llisco», Im, suavitat i la flonjor de 1*
fusta. La pri»er« prova d'estat un bur!
noi te» refeav*«, punt« seca no

un buri. La prov«, però, la va esbarbar
i -tot l la qualitat de 1'eina- és
fluixa i monòton«, qualitat» tonals. El text

de MARIÀ MAMEfff é» un consta de quar-
tet» riuen 1-3 i 2-4 «1 primer l 1-4, 2-3 el se-

gon. En comentari es fa referència a le» vere-
«adore», a llur jóvenes» i al» atribut» de la vinya.

El títol és ei mateix el del gravat, V_e.remado re s.
MARIÀ va conèixer PLA cap «Is 40, «

de CARLES RIBA, però 1« proposta de participar
«n LA ço« tt escriptor li v« fer 1«
O'IMBERT. v« ser «11 qui v» triar el gravador,

li va venir donat. De tot« »«nera RICART

es coneixien i eren ««ics.

GRAVAT Í4

ï; ««b comentari d« JtÏAR.

?33



II: éxtasis.

Ill: i« barbut» situat ú» frent el tfe

p«rfil» té »1 «lavant noia •*»! guai t«.

IV:

V:

V I :

a; g-iaf T* ,

pi: ?40 x 140 » ps: 235 x

c'':.'re r.iqu?lat, l'aspa de cancel lacio «le a

cap d* ìa

VII



IK; l'aiguafort te mêm d'una menjada I està treballat aal»

traços curts que •*«ntrecreuen; n'hi ha è» rectes,
de corbats i també de formes irregular«. Aquesta fou
l'únic« vegada que col·laborà a Les Edi-

cions (2), li text que il·lustra el gravat port« p«r
títol txtaiidf l'g« ig t tu t tntjrob«r-gg c re«<tor de
la prepi« essència. I» tracta d'un per

quartets que ri«*n els versos imparells i els pa-
rells, ta un* alegoría à« l'hone port« l'àni-
ma dintre a«u un reflex d« Déu, 1 l'ànima, an a-

cas, é» 1« noia.

GRAVAT 15

I: M» amb de

II: Nu.
III: tors d'un» noi» RUA p«ç* de 11 em-

bolcalla I» cintura.

IV: 1 de rylet* (3).
¥; p!; 2SO n 188 , p»; 245 x 164.

Vii:

IX: és de fort» entre els ne-
1 vellutati del c»b*ii o i« d* ro-

ba i 1« treballat factyr«

t la de dibuixar 1
de fer à«

LLàfES «»crigué un à* *»trof*»»

on quartet i un quintet» per glöMar aquest gravat.
Les estrofes 1-4, 2-3 l 1-3-5 , 2-4 i confo»««

«1 titulat jl̂ foggjl.... u* Mam t t» que pren
for»« d'Eva *n «1 nu representat pel gravi dor.

139



VI:

fou l'unica partici-

pava «n LA
nique*at t envernissat, l'aspa de

cié travessa tot» 1* pi««»,

QfvAVAT 1*-

I: amb d«

II:
III: i «1 à« es

un 1« un cavali.

IV: i (4),
V: pi: 210 E lf»3 » ps: 204 *

139



VI: cour« ni que 1 at I envernissat, vàrie»
cancel·len la planxa arreu.

VII:



IX; el gravat mostra una sema fosca envolta tota la
planxa on, a te l'aiguafort, hi pren part tota ai-
guat i n ta molt suau d'una sola cremada. Al bell mig
de l'estampa til lia una tona clara centrada p«l llau-
rador i un arbre. L'aiguafort» tot I ser fet una
sola «enjada a*àcia, presenta una factura fort« l in-
sistent* entalles parallel«« a voltes se so-

breposen les wies dar»unt lea altres 1 a volte» no
deinen el seu contact« el »étal 1. Im, firaa
del gravador hl ha la «tata en llapis: 50.
El text de JOàff SAJffAHARIA al·ludeix als elements del
gravat tot parlant «lei llaurador i Im terra, si
«1 llaurar fos 1* fein* noble de la pages!«:

La /ífum fw* «t ett
la d*I fu« W it die
i et la "Mritsî, ané m n*? 5 „wè K*»a

f«2 m* « Iría» d« llevada...

aquesta obra cloïa la participació d*â<ju«sts

artistes en LA ¥ERA.

17

I: D'A.GALf a«b de
II: Luxúrla i castedat.
Ili: un minotaure « «ig

i ales té el d'un unicorn »l
costat. El minotaure porta a la «à,

IV: aiguafort» punta seca i ruleta í S).
V: pi: 2S5 A 251 » ps: 277 * 245.

VI: cour« niquelat i env«mls»«t, «i senyal d« can-

cel·lació fermat p«r travessa la planxa

eie punta a punta.

»Ji



VII:

*• «t¿ "TU. J» '»
• - I>?^r*^r5r,j$

s * -i-?rT
i'1 :{ :'¡
5 - f ,J"*S.ry



Ill 1A planxa està bl««liada per la dreta i per la
part et dalt. La Unía que perfila les figures es to-
ta seguida 1 dl« la mateixa Intensitat, El* blancs
s'han acofUMgult torunyint el fon«»«entre que els ne-
gres «1« dóna la ruleta. El text de CARLES RIBA és
yn son«t que rima 1-4, 2-3 els quartets 1 1-2, 3-5 i
4-6 «Is tercet«. II s«u títol é» Luxúria i castedat
(jfiftura de ballet) i «n ell, d'ur.a »«nerm poètica 1
personal, «1 poeta fa referència « les figures qye
CALt ha fet sorgir del metall:

al monstre i ai laberint
pura» i» i« i mi f a la bella.
-aquí ta pris ó é§ meravella
p«t» ari dg l'amat» indistint...

diria *ll. í eota * I arti,
ull baix endins, 1 1 íi «sbudella,
flop dfli fruité, ta i<natg« d'ella;
i en una, sorna a S9nt i a vint.

tila ti* 4*1 map t no oblida:
un pit» llfugtrê la vida

la t*rra t íp*a tl jorn;

sense h'irer est it rrt-,«»^
d* I'z1ï?sr*i,

ha esta*, -zlí" : no L: r s 1 1- ? •* *:

18

I: ««b comentari de
II: Mallorquina.
III: asseguda en priner tem* hi ha una Iaia ui 1ère» i

un mantell. A 1« dreta» pengen de la paret diversos
estris de cuina: plats» culler««» »«trills, un

uo

*< *



cistell...

IV:

V:

V!;

VII:

IX:

aiguafort en bistre.

pi: 222 x 163 , ps: 215 x

llautó . l'aspa d« cancel·lació a

l'a. s.«. (6)

la de 1'aiguafort és i «1 traç in-

sistent, El h»



«n vàri** direce iona p«r acor segui r »i» negres

Intensos. Hi Im algunes zones semblen punta seca

pere es tracta í»entall«» d'aiguafort poc netejades I
que semblen talment les'rebave« de la punta seca.

Exai^i nan t detingudament la planxa -però- «na

noués hi ha aiguafort i veladur«
hi h» fou fet« «xpï*«s»a!t*nt. 11 eo»ent»rl de CA1LES

SOLDEVILA per Il·lustrar mqy*st* és des-

cripció dels elementa qu« hi h» * la cuín* alxl

de l'àvia qu* hi h* mssegyd», tot convcrtint-1* en

un símbol de Mallorca: En la que em volti gutpim-

ja la d«

Aquest« fou l'única vegada OLEGUFR JUNYENT grava-

va per a LA VERA.

GRAVAT 19

I: auto de I

11 : I_n_tg_r_Joj*.

Ili: un xicot, noia i al voltant d'u-

na taula on hi ha un de flors» cafetera»

gerra per la llet, fruitera, sucrera i tres

llurs plats, al fons» vitrina

planta.

IV: aiguafort,

V: pi: 224 x 172 , ps: 220 x 165.

VI: coure envernissat» l'aspa de cancel·lació a l 'a.s.
Ú.{7)

VII:

IX: és un aiguafort «oït fosc I intens però « 1» vegmd»
transparent de factura per la fora* d« dirigir el



trac. L»» lint«» «» I mitra cap
i allà» t avall, de a i

A l'inrevés.
É« Intern« 4*

la sala. «I
1er l'any

es v» conèixer anb PLâ a d*
«• un cop li v* s«r el

Vila, d«

I4J



va fer m l'Institut Britànic d« Barcelona, es va as-
sabentar de la convocatòria, i van demanar-11 que
s'hi presentés. Ella era autodidacta però OLiVÉ BUS-
QUETS, amic i deixeble d« PAU ROIG, 1«Inicià «n el
gravat. L'apassionà «1 medi 1 va gravar i gravar fins
• omplir una sala d'exposicions. Quant a tècniques,
més o «enys les ha provades totes però assegura qy«
en algunes» con «1 buri 1 la manera negra, h« fracàs-

totalisent. * 'aiguafort és un» de les tècniques
la qual s'hi troba »111or. Ella mateixa

va escollir JORDI COTS per a cowent*r la seva obra.

Era un bon amic seu« el coneixia bé i creia po-
dria profunditzar en el contingut del gravat després
dels contactes personals que varen mantenir.
D'aquesta estampa, CARME SERRA «n posseeix l'Exemplar
de Col·laborador C» una altra prova d'extra 1
les remarques de tallar la planxa, ja
de les condicions del Premi era no es
tallessin. El tema fou lliure 1 totalment escollit
per 1'artista,
El comentari del gravat s'ha fet aprofitant el fet
que les persones sen a taula 1» arran d'això, JORDI
COTS explica fan, pensen o d« què parlen.
Vegem un fragment de l'autògraf d'aquest comentari
que forma part de l'EXEMPLAi ÚNIC qye analitzem:

r -¿C* VIM* \. f «Jt, ¿tai Lf*i*M| *-<« *«

U*

t » t*» , Í

tïT *•* ** , ***** »

U I , «A*-» W l

. ..

Lf*i*M| *-< « i u/

ÍU



tint co« I v»n participar no-
«n en LA VERA.

r . i ,

d« l« de
d« tallar 1« planxa,

i que «l

r,«.



go
I: Dl Mb d« M* I

SELVA.

II: Ene on torri».
Ili: «s aïllades. L* del pri«er terne té

un Jardí «1 amb ftgu«r«s de »oro. HI ha

*«t«sa i don«. Ela »rbr*s es veuen no ten*n
fullea.

IV; aiguafort,

V; pi: 214 x 15? » ps: 210 x 170,

Utf



VI; coure niquelat, amb Paspa d« cancel·lació a l 'a . s .d .

VII: ftfi•*•"-!- M.M.bolx-l Selva"
IK: «1 gravat, 1*tele «ut» «1 qual col·laborà DE CAP-

MANY « LA VERA, »ostra un treball «iñudos d«
línia» um traç curt p«rè »oït vibrant, encomanant a-
questa vibració a tot *»1 conjunt. És con un joc à?
dirección«, de petites direccions de les branques
dels arbres» de la tanca» de les plantes.. . ,que creen
una at«o«fera viva 1 dinàmica, tab aquest gravat es
fa palès el dowini que DE CAPWAMY tenia envers
aquesta tècnica, demostrant un cop la seva fide-
litat a la temàtica paisatgística grmflsises deli-
cats i traços de gran finura «n el detall . El

que JOSEP M* BOIX I SELVA va escriure en única
col·laboració «ab CAPMANY per a LA ROSA YERA és un po-
ema de setze versos que es podrien dividir en
estrofes de vuit 1 rimarien 1-2» 3-4, 5-8 1 6-7
respectivament. un llenguatge referenetal 1 poè-
t ic , els versos de JOSEP 1« BOIX al·ludeixen a la "«ona
del gravat,que estén la roba blanca,1 a 1» seva caba-
na:

Sí al vtnt, p9t*èt lliurat t««
t. í feíxtt,
It ?OT/t**, cantant, ta blanoa:

i'espinosa
t't»tetreta» l'aixoplua «*
t e«
£ w«a d'trmiteam
lluu en la figura»

21

I: ISMAIL BALANYÀ amb conentari de LLUÍS CABANDELL.

II: Solstici d'estiu.

. «n A



lli; quatre noi*« al voltwit del foc amb les
enlaire. toquen per a elles, l'un toc« un
instrument d« vent semblant a la 1 l'altre

«1 tambor. A l'a.s.d. hi ha un cranc, tfel aig-

ri« càncer Inaugura l'estiu. Eli personatges re-
corden els d'una dansa caribenya.

IV; vernís toy» aigumfort 1 toc» d« ruleta (8).
V; pi: 171 K 224 , p»; 165 x

VI: cour« ni que lat i envernissat* «r .b «1 senyal de cancel-

lacio m l*a.s.«.



VII ï

XX: tot i que, com lie« esmentat, hl ha la presència d'ai-
guafort i de ruleta, 1*ambient general ea respira <te
vernís tou, un vernís tou on predomina la taca
que no pas la línia 1 que aconsegueix els diversos
valors tonal« per les diferents creuades en el mor-
dent. ISMAEL lALAJfïA no «"oneixla JAIME PLA abans de
col·laborar a LA IOSA VEIA. Fou a través de la pintora
i gravadora CARME SERRA s*hi va introduir, en
parlar d'ell a JAÄE PLA. Abans de fer aquest gra-
vat havia provat altres asiaiga d'un« manera autodi-
dacta i rudimentària. Aleshores va començar a donar
classes de gravat a l'Escola Superior d* Belles Arts
de Jordi el pintor VILA ARRUFAT, un mes-
tre excepcional, el «s va matricular a
alumne lliure durant els cursos 1949-50 i 1950-51.
Coneix doncs la punta seca» l'aiguafort, el vernís
tou, la »anera negra i 1'aiguatinta, però reconeix

«1 vernís tou s'hi identifica »oït bé. Des-
prés d'aquesta col·laboració » Les Edicions, ISMAEL
BALANYÀ va seguir gravant anys d« conti-
nuada, però el temps, aquesta activitat esdevin-

activitat que tindria lloc en ocasions «oït
esporàdiques. Ell mateix va «»collir LLUÍS CARANDELL
per comentar el seu gravat tot mantenint-hi contactes
directes. el tena fou idea s«va i no pa» d«
JAUME PLA. a gravador» posseeix 1' Exenplar de
Col·laborador C. LLUÍS CAftAffDELL va escriure un Sonet
per il·lustrar per primera i única vegada un gravat
dins LES DE LA VEIA. hi van col-
labo rar nonés aquesta obra. Let quatre estrofes
del sonet riaen 1-4, 2-3 els quartets 1 1-3-5» 2-4-

U9



• «la tercets. Il fa referència a la n i t , l

concrctaMfit * 1« Rit 4»! »datici d'**tlu, on e» ra-
un* i xm ti* amics els i la dan««.

t

A 4

» fci ^«4 Xl/Lf

C Am.vi

^ öl

r̂ éá 44



12

I: Mb comentari d«
II: Lfjpostre» (10).

Ill: quatre a taula les postres.
porta safata la cafetera i tac-

p«! cafè. L« taula «iti «n pri«*r ter«*

1« fruita.

IV; punt« «n blstr«.

V; pi: 192 x 164 „ ps: 190 E

VI: coure niquelat t «nvcrnlssat, aab l*aspa úe cancel·la-

ció « i'a,s.e.

fff
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VII: **%*

II; pel tractament i per la leva factura» aquesta punta
•eea recorda a la d« MOMPOU del Gravat li a *aquesta
«ateiJia Col-leccio (Taller de pintori. Il traç éa trè-

mul i poc concret. Le» entalle», «olt junte», e«

creuen sovint entre »í per donar lloc als ton» fosco».
Perd aquesta semblança MOMPOU no té pa« el mateix

origen. Si ela gravat» de segueixen la

pauta dels teus dibuixos» EAFAEL BENEf obté re-

sultat» a la planila originat» per la pròpia dificul-
tat d* la tècnica. Segons ens explicava COSCO-

LLA» aquest« »ena d'inseguretat que haver-hi

en els gravats d« RAFAEL bé per la po-

ca força les d'un d'edat ja avançada

podien fer planxa de metall dur i resistent.

RAFAEL BENEf treballava m a poc,un xic impotent

per dominar l'eina, però tenaç i insistent fins a

aconseguir vèncer-la i fer-la anar per on ell volia.

L'escrit de JORDI el seu fill» ens parla dels

somnis. endavant descriu la taula, els colors i

les sensacions» el gravat de RAFAEL BENEf

un d*

Ä^e~,

•i M



La coneixença de i FLA sorgt cap
«1« vel t« del 1942, evidentment m travi« 4« l 'ami a t at
que J AtiS PLA mantenia amb el seu par«.

•"«. flfiu

¿mi

El text porta «1 Mtelx títol que «1 gravat i és obvi
que JORDI BENET con*tïtl« perfectament «1 tema « l'ho-
ra de ter el a«u comentari.

23

I: RAFAEL BATALLER «ab co««nt*ri de M«
II ; Pont re el Sena.
Ill: un pont qyatr« arcad«» trmvcss* un riu, el S«na.

EI "bateay-iioychc1* #j a 1« rife» i al es dlvl?a
la "four Elff«llf.

IV: aiguatlnta a I« go»«» aiguafort i de ruleta (12)
V: pi: 177 x 232 » p«: 170 x 22?.

VI: cour« nlquelat i envernissat, 1» »arc« d« cancel-
laci 6 * 1 ' a. s. d.

VII:

IX: d* fet» tl pr*do«tna en aquest gravat -l'unie

el qyal BAfALLIR v« participar en LA VERA- éa

l'alguatlnta, feta a la l'ajut d'un pinzell
qu* deix» veure la aeva e«pre«ta en le» fine» rati1t»
que la componen. En «lla s'hl aprecien bàsicament du-

es cremai*» «l'àcid. lAFAlL SAfALLER »abla gravar un
xic <i'aliè que havia «près a l'Escola ûm Selles Art«
on VILA ARRUFAT hi donava classe«. tot» assegura

1S3



qu« PLA feu el seu veritable mestre. Aquest«

aiguatinta la VA traurà d'un é» Paria em l'any
1950, majoritàriament Inventat. La tècnica li v« «n«
senyar PLA, però «11 va «scoliIr 1»

coa»nta.riA «1 *«u gravat, 1* aat i sfaccio t con-

aentia«nt dal director à« L«« Mielen».

il comentari d« i« l'únic «»b el qual

v« col·laborar m LA VEIA» é» <l«»cripeio d*
París i tnew« dal riu ««to tot
»110 qu* l'envolta i hi auccealx. Vageai »1 propi au-

»54



tògraf conté aqusat



JOSEP IP li l 'hora d'escriure el text, conei-

xia un« prova del gravat que, si tie faltav« acabar-
lo, J« •'•ndtvin·v· »«ria. 11 ti tol Pont toter« ........... ti
Sana, que només apareix al plec de 1 '»dici ó 1 no a
1» autògraf» »1 va posar «11 »n v«ur« la prova» det-
prés dels ««uà contact«« amb el gravador. D 'aquesta
estampa en posseeix tl N1 23 i l ' E x e m p l a r de Col·labo-
rador N* 2 que li for«n <mt rogata obsequi,
a la seva coneixença JAME PLA 1 de la seva par-
ticipació tn LA IOSA VEÍA adjunte« 1« fotocòpia €e
1«» »eves prèple» páranle» tot seguit;

f n 214? vaig /«r eomtixtngm amfc Víctor .'farta íf f Intieri i la ««va
la pintora Anitm Solé d*f»l«i»ta fu«« ««litri»«» «I II CoRpaneitt Pictò-
ric, a, Sant fmliè em i't la torte, fou detpré» l'any êtgMtmt f u* »síf

a Jaumê PI« i a c?« r ta ¿t «t âne? t a dm l'inioi et "La ?o»a /«ra".

ai an« f K« l'ani? Pi® a la ««va tapoea et a dir, let duta gtr-
a travet, ti mo ricordo «alan«nt, d'alyuntt eia«««« a tu i'nt'y«r-

«¿tat .

tenia tnt«ri« «i ftti ki prtnguét part «t fa t'ní«rpr«ta¡?t'<?
¿'ilfim |r«»at € fou «I píwtcr f«/a«I tat«Il«r, fa« àatí*»

Junt« ¿ l^fteolm de Btlltt art« J« faut Jordi, avui Facultat,
fu« «t propesa p«r a "t Z . Z u«trar" p«r 11 cri t tl ttm gravat, um paisatjt
urla dt Parit.

24

I: «ab comentari d*«»4VI

II: L'hort de l'ennita.
III: «n priaer tena« i a l*«»qu«rraf a'alça un arbre des-

pullat d« fulles travessa tota l 'estampa. A la
dreta, un i una conreen la terra« Al fon«
hi ha uita eral ta.

-t».-.



IV:
V;
VI;

VII:

aiguafort i punta seca,
plî Î28 x IT» » paí 220 E ITO,
coure nique1 at 1 envernissat, amb l'aspa d« cancel·la-
ció a l ' a . i . e .

I X : en gravat» l'únic realitzà OLLÉ

per « La I el priser metall,

l'artista 1 talles regular» 1 pAralieles

d'altres curt«s 1 lliure«, le» con-

figurant les lrr«§ulars paitatg*.

fou la primera i l'última vegada en

l*«»criptor OCTAVI va »«erlur« un text

tant un gravat p*r Les Edición». En cas ho féu

197



amb un sonet on els quartets rimen 1-4, 2-3 i els

tercets Ito fan 1-2 i «1 3 lliure. El poema, ¿ins la
rigorosi tat que suposa 1« rima, parla é« la prada i

l'ermita, de la parella treballa la terra 1 <!•

la natura;

«A*

¿̂ Ä; ̂j-ĵ o <~f~<£*'

j j1 ̂t^^r^^r*-
ff /a J

i-̂ "2 '̂

(13)



I. TOM 2

A continuació, 1 seguint la pauta establerta «n les proves

addicionals ¿«1 Tom 1, passem m. analitzar cadascuna de les

provea que conté aquest segon tom 1 que ajuden en gran me-

sura a entendr« i vewr* «1 procé« evolutiu de Íes planxes.

L'«studi «Iñudo» de cada «»tat en» ha fet descobrir mol-

tes vegades alguna tècnica o tienique» « 1* prova de-

finitiva no quedaven gaire clare».

Al mateix temps, la possibilitat d'accedir a pro-

ves d'estat suposa font d« riquesa i d* coneixeatcnt

envers la «»nera de treballar d« artista, difí-

cilment es podrí« esbrinar veient la definiti-

va.

A diferència de le» provea anterior», ara tots els full*

de les proves addicional« d'aquest {proves d'estat»

dibuixos, autògraf» dels cosmntaris... ) porten el segell

del eataupat al revera,llevat d'un dibuix d'E.C. RI-

CART.

13. E.C.RICART

1 dibuix
4 prov«» d'estat
i prova d« la planxa inutilitzada
autògraf del comentari

159



P.t.a dtl IS 4't.C.ftICAItT.



DIBUIX

III: dibuix invertit É«I gravat.
IV; llapi».
V: pp: 280 x
VI: pp (to croquis.
VII: Ì3.11..*.l.d
IX: hi ha un esbós d'un alt re dibuix al «tors mito uns ho-

ne« que fan acrobàcies «ib una plata.
Aquest dibuix ne parta «1 segell del Museu.

IV: byrí.
V: p»; 251 x Iti.
VII: 13, 11., a. i. û.
YIII:Mler estat11, 11. »a. i. t.
IX: «.b.» r.i. El burl té «oit* r«b*v« perqué I 1 «In» no

deuria «star prou ««Bolada * qy«, ben al con-
trari d« la punta »«e«, la característica del byrl é«
i« netedat «n la línia.

P. E. 2

IV: buri I tocs de ruleta.
VII: 13, 11.» a. i. d.
VIII:"2on eatat",ll.,a.i.e.
IX: s.-b., r.i. I r.e., línies Indiquen p«r on es

faran ela bisel la definitius. La ruleta e» tro-
ba a le» r»«*r«iu«» d« l'«»qy*rr»» però no en el gra-
vat d« l'edició.

P.E. 3

IV: buri i ú« ruleta.
VII: 13, 11. .a. i. d.
VIII:"3er estat". 11 . »a. t. s,
IX: s. b., r.*. 1 r.i. I* prova é» igual l'anterior

neta, ** veu millor «1 traç del buri. Seria
variant del estat i no un d* nou.

g. E. 4
IV: burí i át ruleta.
VII: 13.11.. a. i. d.
IX: a . b . , r.e. i r.i. to hi ha l 'estat indicat perd «aben

qye é« posterior per l'incremmt 4e treball a 1«» re-
marques i «n algunes zones del gravat.

Iff



Prow» d« la planxa inutilitzada del Gravat 13 i't.C.RICART.



\St-~4~. «r«* •> **»« 5<U»Ak * **~t

Amt & ^Ä*$ »** «*"«** C

^»

j ÄC/

a* /r» r».r»

«c *«^*-rtA. rt*me»*t

CC ro». «Ät «» ***«,» ^v, « l /c^«^- ̂ - «m*

*ute§mf 4*1 coMntari d«l 13 d'i
• cur« te



áa la iti 14 d*



p» Pf«».
Ifï burí.
II: toisai l«»a. Mi tía vàri«» dt eafieeliaeié que tra~

vcasen tota 1* pi «ma«

Escrit a tinta i signat per MARIÀ a l ' a . i . l . . datât
"Gener / del iÍSü**a Ife. i .e . Port« p*r títol
1 està enganxat s/pp edició.

14.

3 prove» d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada
autògraf

P.E.I
aiguafort.
p«: 251 x
14, tinta» a.i.d.
s,b.» r.e. i r.d.

P. E.j
IV: a t guafo rt.
VII: 14, tinta, a.i.d.
IX: s,b.» r,t. I r.d. Is el dels

«s troben m l'exemplar entalles
d'aiguafort, sobretot al font i «Is cabells d« la
noi«.

P.E.3

IV: aiguafort i s*ca.
VII: 14, tint», a . i .d .
IX: s.b., r.«, i r.ú. La »*c» e» troba m

qu«»,lea sofert un d« treball

P. PI. »UTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: b 1 sellada, die cap a cap de la planxa.

»ff



¿t

tel d*l 14 ^
• de



AUTÒGRAF COMENTARI

Escrit « tinti signat per «1 p«u i
datat "ISüO11, *antbé ml peu. 1» titula de l'existent
entrob«r-ae. creadordeI» gregta «»«enc'tju li foli:«ifI
enguixat s/pp«diele. "

* * * * *

IS. !•

l dibuix
4 proves d»estât
i prova en estat definitiu
i prova Û9 1» planxa inútilitzad»

autògraf del co««nt*rl

DIBUIX

III: Jlbuix invertit del gravat.
IV: carbontt.
V: pp; 339 x 24$.
VI: pp de dibuix.
VII: 15.11..a.i.ü.

P.E

punt» s*ca.
ps: 249 x
15,11.»»,i,ú.
"i/I", 11..«.i.e.
s.b.» r.d. hi h« el perfil
el j» té g»lr«bé totes les entalles de 1« defini-
tiva.

P.1.2

IV; pun. i sec« 1 d* ruleta.
VII: 15,1*.,a.i.d.
VIll;Mler estatN,ll.,a.l.e.
IX: a.b.» r.«J de i del treball d*

P.E.3

IV: punta »«c» I toc» d« ralet«.
VII: 15,11.,«.i.à»
VIII:N1/1*M1..«.i.«.
IX: s.b., r.à, Té molt treball al fon«, les aca-

bades i *l pit dret «arcat.

»Í?



p«r «1 Gravat IS à« •»



s
ì

ûm Im «tei 15 i«
IH



* al n** *1

0^>

Autògraf d«; d*i 15 d« 1»
« é«



P. 1.4

IV: punta seca 1 toe« 4* ruleta.
Vil; 15,11.,«.1.4.
VIII:M1-1N.11.,*.!.•.
II: »,tj.» r.d. I* diferencia <te 1'anterior p«r teñir

entalles de punta seca entre l«« «ans, m. Im peça
rte roba que II «nsbolealla la cintura. Fil.G.

IV: punta s*ca i toc» d« ruleta, «n »»nguina.
VII: 15,11.»a.i.d.
IX; biMllada, fil.G.

P.PL.IMOTILITZAPA

IV: l d* ruleta.
IX: d« « de im planxa.

AUTÒGRAF
Escrlí « tint«, per LLAÎES 1 datat "23-111-
50", * l'a. i.d. Titulat El- TOMÍ ü 'Adam, està

edició.

Í«.

1 dibuix
4 prov«t d'eatat
1 prov» d« la piume» inutilitzada
autògraf

ÎPVÎX

lli: dibuix invertit del gravat.
IV: tinta xinesa.
V: pp: 342 x 24«.
VI: pp r*«e dlbyix.
VII: li,11.,m.i.d.

P.E.l

IV: aiguafort.
V: ps: 2S7 x lit.
VII: 16,11.,*.!.4.

Iff



ptr «i IS (te



•Is* »O % í
L>» \i^..V-.

P.I.3 del ûrwrat 1C d*



Prov« d« 1« planxa inutilitacite dal Gravât li oc



VIlI;»»lF «»t«11»!!., *.!.«.
11: ».¥., r. e. i r. i., fil. G.

P. E. 2

ZV; aiguafort i tocs d« llapis
VII: 16,11. »a. i. ü.

IX: s. b., r. e. 1 r. i., fil. 6. El gravat està «n la matei-
xa fase de treball epe l'anterior, però té uns tocs
de llapis per a Indicar una nova creuada d'aiguafort
i de sofre en algune» tones.

P. E. 3
IV: aiguafort 1 «of re .
VII: 16, 11., a. i. d.

IX: a.b.. r. e. 1 r. i., f il. G. La zona senyalada lla-
pis a la P. E. 2, ara »'ha convertit en sofre.

P. E. 4

IV: aiguafort í sofre.
VII: 16. 11. ,a. i. d.
IX: s. b.» r. e. 1 r. i. No hi ha l'estat indicat però és

prova en la mateixa de treball que l'anterior
i que correspon ja a la definitiva però les re-
marques.

P. PL. INUTILITZADA

IV: aiguafort 1 sofre.
IX: bisellad», plena d'aspe» de cancel·lació cjue formen

una retícula de ronbes per tota la planxa.

AUTÒGRAF

Un full escrit a tinta per le» piane», signat i datat
"maig del 1950" per JOAW SANTAMARÍA a l'a. i. d.

* * * * *

GRAVAT 17. D'A, GAit

1 dibuix
3 proves d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

. m, A



per «i 1? d« O'A.GALÍ.



DIBUIK
III: dibuix Invertit del gravat.
IV: llapis.
V: pp: 303 x 245.
VI: pp d* dibuix s/pp edició on hi ha laiprès el colofó

de la Col·lecció (Voli» I). (14)
VII: 17,11.,«.i.d.

P.E.l

IV: aiguafort, tocs de punta seca 1 ruleta, en '«astre.
V: ps: 329 x 246, tirat a planxa perduda p«»' l'esquerra.
VII: 17,11.,a.i.d.
VIII:"l/l-2on",ll.,a.i.e.
IX: s.b., r.i.(cap d'home) Ho saben si hi devia haver un

primer estat anterior a aquest, doncs no és usual co-
mençar la nuweracio pel segon estat. De tota »añera,
sigui ço« sigui, a l'exemplar del M,A.M. qu«
no hi era i per això nosaltres el fe« constar a
P.E.l. La punta seca nones es trob« m l m bany» del
minotaure i n'hi ha molt poca. La ruleta es a les re-
marques.

P.1.2

IV: aiguafort, punta seca i rulet«, en bistre.
VII: 17,11.,a.i.d.

IX: s.b., r.i. L'aiguafort és el mateix, ha augmen-
tat la ruleta 1 la punta seca a la part dels caps.

P.E.3

TV: aiguafort, punta »eca 1 ruleta, en bistre.
VII: 17.11.,a.i.d.
VIll:"l/l-4rt". 11.,a.i.e.
IX: s.b., r.i. Hi ha »é» treball d« ruleta al perfil del

Binot»ure i d'«quest« «anera Ja esdevé la defini-
tiv«.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort, punta seca 1 ruleta.
II: b í se liada noués per l'esquerra i per la part de baix.

Aspa de cap a cap de la planxa*

* * * « »

iff



18. OLEGUER JUNYENT

t dibuix
1 prova d'estat
1 prova de la planxa inutilitzada

DIBUIX

III: dibuix del gravat.
IV: llapi».
V; pp: 341 E 2SO.
VI: pp de dibuix«
VII: 18,11..e.1.d.

P.E.!
En aquest full hi ha estampats gravats. A 1« part su-
perior hi h« un estat de l'estampa d« 1« Col·lecció i, m
la part Inferior, una noia asseguda d'esquena en tana pol-
trona 1 que es toca l'orella 1* «à.

(Gravat superior: Mallorquina)

IV; aiguafort en bistre.
IX: bisellada l Ja l» definitiva.

(Gravat inferior)
IV; punt» sec« en bistre.
V: p»: 120 E 15§.
VII: 18,11.»a.s.d.» dina la picada de la planxa.
IX: s.o. Aquest gravat no apareix a la Col·lecció,

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: de cancel·lació a l'a.s.d.

G1AVAÎ 19.

1 dibuixos
3 proveí «I'«»tat
1 prova <te la planxa inutilitzada
autògraf del comentari (15)

i ft



P.I.I «tel Gravat IS
Planxa estampada « i« part superior Í correspon a l'aiguafort
que després *« publicà • la K
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P.E.l d*l 18
Planis • la part inferior i que
rorresp'>n m la (ps; 120 x 159).



r.

1. per «l 1t m



DIBUIX l

III: «abé« invertit del gravat.
IV; tinta xinesa.
V: pp: 243 x 241,
VI: pp de croquis s/pp edició.
VIIï HC«ferra 50*% lt.,*.l.d.
IX: nones hl ha dues persones « taula.

OIBUIX 2

III: dibuix invertit del gravat.
IV: tinta xinesa i llapis.
V: pp: 244 x 1SS,
VI: pp de croquis »/pp edició,
VII: 19,ll.,a.i.d.
IX: ja hi ha les tret persones que »ortiran »1 gravat.

P.E.I

IV: aiguafort.
V: ps: 298 K 24fi.
VI: pp de gravat d'un color cr«a«.
VIII:"1er estat",11..a.I.e.
IX: s.b., r.«, i r.l.(una noia asseguda en un« poltrona,

el cap de la mateixa noia en una altra posició i una
figura que anirà desapareixent mica m mica)

P.E.2

IV: aiguafort.
VII: 19,11.,a.i.d.
VIII:H2on estat".11.,a.I.e.
IX: a.b.» r.e. l r.i. Mentre qy« a la prova anterior no-

l'havia fet creuada d'àcid per a gravar els
perfils, «r« ja hi ha gran quantitat de talles 1 con-
tratalles arreu.

P. E. 3

IV: aiguafort en bistre.
VII: 19,11.»a.i.d.
IX: nova descoberta del vernís p«r a fer treball 1

noves remarques (nu ajagut d'esquena). El treball is
com a la definitiva però les remarques.(i6)

P.PL.INUTILITZADA

IV: algyafort.
IX: bisellada, aspa de cancel·lació a l 'a.s .e.

* * * * *

ttt
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P.I.I ito! Qrawat 19 (te



20. Ot

t dibuix
2 proves d'estat
1 prova de 1« planxa inutilitzada

DIBUIX

Ill: dibuix invertit ilei gravat.
IV: tinta xlntsa 1 aiguada.
V: pp: 340 x 250.
VI: pp edició.
VII: 20, tinta, a.s.e.

P.E.l

IV: aiguafort en bistre.
V: ps: 250 x 193.
VII: 20,11.,a.1.ú, » "Capgany", a.s.d.,a la planxa.

1950
VIII:HPrl«er estat",11»a.i.d.
IX: bisellada però r.e. 1 r.i.(una r«nta en

un safareig un nen)

P.E.2

IV: aiguafort en biatre.VII: "g-Cfpayy*, 11 • ,a. i .a.
IX: bisellada però amb r.e. 1 r.i. La firma hi havia

a la planxa ara està brunyida. Increaent d1entalles
al gravat que el configuren el definitiu, pere
encara no estan tallades les remarques han
augmentat en relació a la P.E.l

P.PL.IMUTILITZADA

IV: aiguafort.
IX: bisel Is ben feta, s.r., aspes d« cancel·lació a

l'a.s.e. l a i 'a. i .cl.

G1AVAÎ 21. ISMAEL lALAffïA

1 dibuix
3 proves d'««tat
1 prova 4« la planxa Inutilitzada
autògraf del comentari fi?)



DIBUIX. Estudi p«r «1 Gravat 20 à* RâMQff M



P.E.2 tel Gravat

«t A



DIBUIX

III: dibuix invertit del gravat.
IV; alsuada 1 gouache.
V: pp; 214 x 260.
VI; cartolina s/pp edició.
VII: 21,tinta,a.l.d.

P.E.I

IV: vernis tou» aiguafort 1 tocs de ruleta, en bistre.
V: tirat a planxa perduda menys per la dreta.
VII: 21,11.,a.i.d.» dina la pisada de la planxa.
VIII:"1/1",11.,al peu, dins la pisada d« la planxa.
IX: S.D., r.1.(dona amb un gall). En aquesta prova és on

s'aprecia Millor la ruleta.

P.E.2

IV: vernís tou, aiguafort» ruleta i punt* seca» «n bistre
V: tirat a planxa perduda «enys p«r la dret«.
VII: 21,11.»al peu, dins la pitada.
VIII:"l/lft,ll.,al peu» dins la pisad».
IX: s.o., r.e., r.d. i r.i. El treball del gravat és bà-

sicament el nateix que a 1» prova anterior» varien
-però- les remarques on apareixen elements fet«
a la punta seca (cap de dona» cap d'ase« noi toca
la guitarra...)

P.E.3
IV: vernís tou» aiguafort» ruleta i punta »*ca.
V: tirat i* planxa perduda »enya per 1« dreta.
VII: 21,11.»al peu, dins la pisada.
IX: s.b., r .e.» r.d. i r.i. Ito porta l'estat indicat» pe-

rò per l'estudi de les remarques apreciar
»questa prova is posterior a les altres, Quiànt m tre-
ball del gravat «n si, les tres proves, exceptuant
les remarques » Ja la definitiva,

P.PL.IMUTILITZâDâ

IV: vernís tou, aiguafort i ruleta» en bistre.
IX: bisellada, aspa a l'a.s.d. Ha desaparegut la punta

seca perquè Ja no hi ha remarques.

Iff



per «i fi



P.I.3 del 21 d'ISMAIL



ü.

1 dibuix
S proves d'estat
i prova «n ««tat definitiu
I prova de la planxa inutilitzada
autògraf 4«! comentari

DIBlllI

III: dibuix d* i gravat.
IV: llapis.
V: pp: 2ÖQ x 161.
VI: vegetal s/pp edició.
VII: 22,11.,a.i.d,

P.E.i

IV: punta sec« i aiguafort, tn bistre.
V: ps: 255 n
VII: 22,11.» a.l.d.
VIII:"1/2-1er". IL.a.l.e.
IX: s,b.» r.i. L'aiguafort eorr«apon al d'una d*

les renarquea» la qual «sta «n la «»teina postelo
la que nenJa a taula.

P.E.2

IV: punta seca l aiguafort, en blatr«.
VII: 22,11.,a.i.di.

IX: a.b., r.i. Hi ha nou treball d« punta per tot
el gravat.

P.E.3
IV: punta *-c« 1 aiguafort» en bistre.
VII: 22,11.,a.i.d.
VIII:Hl/l-3erN,ll.,a.i.e.
IX: s.o., r.i. tant en aquesta prova «n la següent,

l'increment d« tall«« d« punta seca es detecta en so-
•oït petite« i puntual«. L'anotaeié "l/l" é» feta
diferent llapis "%£** i 1« flnsa.

P.E.4
IV: punta seca i aiguafort, «n bistre.
VII: 22,11.»a.i.d.



Zi: a .b. , r . i . Increment d'entAlles è» punta seca. L'ano-
tació »l/l* é» f «fea au* different 1lapis ipe "4rt" 1
que 1« firma.

P.I.S
IV: punta seca i aiguafort, «n bistre.
VII: "R.Bcart.SO", 11,,*.i,4.
Il: s.b., r.l. i r.d., fil.G. Hi lia noves remarques a la

dreta (ducs car«* de nota 1 fruites).

P. Ell
IV: punta »*ca
V: pp: Iti x 164.
VI: pp de gravat d» color crea* s/pp edició,
VII: NR.Benet.50M,n..a.Ì.d.,aobr« «l füll de l »edició.
IX: bisellad* l tallada prop déla bisel Is. La

et co« la de 1» prova anterior» però j» no hl »pareix
l'aiguafort perquè s* han tallat les remarques.

P.PL.INUTILITZADA

IV: punt» sec*.
IX: a 1'a.s.d.

Escrit 1 lignât per a l'a.i.d. Ea titula Ela
postres 1 està enganxat »/pp edició fil.G.

23. BATALLEU

l dibuix
3 proves d'estat
1 prova en «»tat definitiu
1 prova 4« la planxa inutilitzada
autògraf del cosmi tari

OIBUIX

III: dibuix del gravat,
IV: tinta XÌMM.
V: pp: 24i x 340.
VI: edtcié amb fil.G.
VII: 23» tinta xinesa, a.i.d.

fil



-Il

. t. 3 fel 23 de



p, 1.1
TV: aiguatinta m 1* goma «n bistre.
V: ptï IM * 253.
VII: 23,11..a.l.d.
VIII:"Ur ««tat l/tn,ll.,a.i.«.
IX; ».b.» r.d. 1 r.i. El nuaero **l*r*f es veu afegit.

P.E,2
IV: aiguatinta a la goma, toca d'aiguafort i ruleta, en

bistre.
VII: 23,11.,a.l.d.
VIII:N2on estat l/lM,ll..a.i.e.
IX: a .b . , r.d. 1 r . l . , "Zon11 afegit després.

P. £¿3
IV: aiguatinta « la gotta, toc» de rulet* i d'aiguafort,

«n bistre.
VII: 23,11.,a.i.á.
IX: a.b., r.d. l r.l. Malgrat no hl ha l'estat indicat,

apreciar nove» entall«« d•aiguafort »rbr«»»
cl pont, a la cobert« del vaixell 1 a renar-

palesen un estat posterior.

P. EN

IV: aiguatinta a 1» i 4e ruleta í d*mig»t»fort.
¥: pp: 175 x
VI: pp de gravat de color cr««a a/pp edició.
VII: 23,11.,»-i-d., sobre «1 full d« 1'edició.
IX: biseliada 1 tallada ran dels blsells. I« un 1-

gual l'anterior però remarques, tal
seri la definitiva.

P.PL.INUTILITZADA

IV: aiguatlnt« a la aiguafort i de ruleta.
IX: d* cancel·lació a l'a.s.e.

Escrit a tinta i »ignat a l*a.i.d. p«r M«
(V«gi«§ la fotocòpia al punt II del Gravat 23).

»§J



p«r «i Gravât 24



24.

f dibuixos
4 proves d'estat
t prova «n ««tat definitiu
1 prova de la planxa inutilitzada

*utò(r*f del cor,«ntarl

1
III: dlbuijr invertit del gravat.
IV: tint* Eines«.
Y; pp: 231 x 177.
VI: pp tipus 8/pp edició.
VII: 24,11..«.i.d.

2

III: invertit del gravat, molt esquemàtic.
IV: llapis.
V: pp: 234 x 175,
¥1: vegetal s/pp edició.
VII: 24,11.,a.i.d.

P.E.!

aiguafort i punta seca» en bistre.
pa; 24i x 198.
24,11..a.i.d.
"1er estat".11.ta.I.e.
s.b., r.e. i r.1.(don* i cavall).

P.E.2
IV: aiguafort i sec«, en bistre i de llapis.
VII: 24,li.,a.i.d.
VII 1: "prova d'estudi1'» li. .a. i. e.
IX: a.b., r.e, i r.i. ¿1 gravat té nove» entalles i els

«•oes de llapis idea del treball s'" * afegi-
rà. A hi h» treball («pareix

flor que a l'anterior no hi era)»la a*~
nostra estat é» posterior.

P.E.3

IV: aiguafort 1 punta seca, en bistre.
¥11: 24,11.»a.i.d.
VIII:**2on «stat 3/3**vll.,*.i.e.
IX: ».b.» r.t. i r.i. 11 treball indicava el llapis

enguany Ja «sta gravat.

195



P.1,4 dtl Sravat 24



P. E..4

IV; aiguafort i punta ««ca, «n bistre.
VII: 24,11.,A.i.d.
VIIX:M3«r »»tat / proba ùnica1*» ll.,a.l.e.
II: i.b.» r.e. i r.i. El treball de l'estasipa és bàsica-

igual a I« prova anterior. Hi ha, pere» *n~
tali«» af«gide» a les re»*rqy«» de 1'«»querrá (tors
•maculi}.

IV: aiguafort i punta seca» en bistre.
V; pp: 278 n
VI: fil antic verjur»t»»aib f il.D J O.enganxat s/pp edició
VII: 24.11.,a.i.d.
VIII:"prova d'artista",11.»a.i.e.
IX: bisellada. L'tstaapa està molt picada i Ja és la

definitiva.

F .PL.:.TTI LITZADA

IV: aiguafort l punt» en bistre.
IX: aspa d« cancel·lació a l'a. i.d. L'estampa molt

p i cada.

Escrit a tinta i per OCTAVI a l'm.i.d. i da-
tat "11-50" a l'a.i.e. La quartilla està s/pp
edició (vegi'a la fotocòpia ml IX del Gravat 24).
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