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A la coberta: Llibre de les 
bèsties de Ramon Llull, edi
tat per la Rosa Vera a 
Barcelona l'any 1947; a la 
coberta hi ha un esmalt de 
Morató. Els estris de relliga-
dor que acompanyen la com
posició han estat cedits per 
Santiago Brugalla. 

A la contracoberta, els lloms 
dels llibres següents: 
Millenariae voces, Barcelona, 
1948, il·lustracions de 
Ramon de Capmany, enqua
dernació d'Emili Brugalla; 
Juan Ramon Jiménez, Platero 
y yo, Barcelona, 1947, 
enquadernació d'Emili 
Brugalla; Federico García 
Lorca, Romancera gitan. 
París, 1960, il·lustracions 
d'Emili Grau Sala, enquader
nació de Manuel Bueno, i 
Pròsper Ménmée, Carmen. 
il·lustracions d'Antoni Clavé i 
Sanmartí, enquadernació de 
Semet Plumell. 

Segells amb l'escut de 
l'Associació de Bibliòfils de 
Barcelona i la S del relligador 
Brugalla. 
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Elogi de la bibliofília 
José Ignacio Montobbio Jover 

B 'envolgut soci d'honor, amic Porter, 
Sr. president. 
Senyores i senyors socis, estimats amics tots: 

Després dels interessantíssims parlaments, curulls de 
saviesa i erudició, dels amics i consocis Martí de Ri-
quer i Nèstor Lujàn, s'ha de reconèixer que la tasca 
d'atraure la vostra atenció és particularment difícil. I 
ho és encara més si considerem que, en aquests mo
ments, tant vosaltres com jo estem impacients per es
coltar la intervenció del nostre president, Sr. marquès 
de Vallgornera, que per tants motius ens prometem 
brillantíssima. 

M'aclapara a més a més una altra dificultat. I és 
que em resulta impossible fer, en deu minuts, l'elogi 
de la bibliofília, que acostuma a durar tota la vida i 
moltes vegades perdura i fructifica, després de la 
mort del bibliòfil, en els famosíssims llegats i funda
cions testamentàries que, per bé de tots i benefici de 
la cultura, tantes vegades coronen i prorroguen inde
finidament la il·lusió i els afanys produïts per aquesta 
passió. 

Perquè la bibliofília és realment una passió, una 
mena d'addicció irresistible, que pot conduir, i de fet 
tot sovint condueix els qui la patim, a conductes tan 
poc regulars com són, per exemple, dedicar totes les 
hores lliures i altres no tan lliures a freqijentar, fins i 

* Dissertació feta el dia 20 d'abril de 1994 a la Reial Acadè
mia de Bones Lletres de Barcelona per José Ignacio Montobbio Jo
ver, antic president de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona 
(ABB), en commemoració del 50è aniversari de la fundació de 
l'ABB, prèviament publicada a VAnuario de la Asociación de Bi-
bliófilos de Barcelona de 1993-94 [1996 ] , pàgs. 85-93. 

tot els diumenges al matí —amb total abandonament 
de la família—, el Mercat de Sant Antoni i altres in
drets tan poc acollidors com les golfes polsoses de les 
masies i els soterranis humits de rectories rurals. 
Aquesta passió ens obliga a envestir la lectura, gene
ralment infructuosa, d'inacabables catàlegs de llibre
ters, amb un 99 per cent de probabilitats que s'hagi 
venut a algú altre l'únic llibre que feia tants anys que 
cercàvem i que finalment hem vist ofert. 

Aquesta passió ens empeny a invertir quantitats de 
diners, absolutament desproporcionades en relació 
amb la nostra posició econòmica, en l'adquisició de 
llibres i més llibres, amb el probable perjudici del 
nostre nivell de vida i en perjudici, quasi segur, dels 
nostres hereus. Ben clar ho va escriure Ricard de 
Bury en el Filobibllon: «La passió abrumadora d'ad
quirir constantment nous llibres ens ha fet preferir els 
llibres a les lliures» i a «considerar com a coses vils 
les riqueses». Es tracta, en conseqüència, d'una afi-
ció desmesurada, absorbent, poc saludable, per no 
dir malaltissa, i econòmicament perjudicial i desbara
tada; característiques totes que haurien de moure'ns 
a considerar la bibliofília com allò que els moralistes 
anomenen «afectes desordenats». I, en conseqüèn
cia, a persuadir-nos de vèncer i abandonar aquesta 
passió. 

Tot això i més s'ha dit de la bibliofília. S'ha dit 
també que era un col·leccionisme com qualsevol al
tre, manifestació de l'afany d'acaparament i atresora-
ment propi de l'avarícia burgesa. S'ha menystingut la 
condició de bibliòfil contraposant-la a la de l'intel·lec
tual. S'ha arribat a dir que la bibliofília és un escull 
per a la formació del lector perfecte, «però se salva 
sin dafio ^apun ta fallidament l'Estelrich— de la Es-
cila de la bibliofília y el Caribdis de la erudición...».' 



Nadal del 2001 I 5 

És quasi també una frase feta que «els bibliòfils no 
llegeixen els llibres». I que els consideren únicament 
com a objectes. 

Em direu que tot el que fins aquí he dit no sembla 
un bon principi per a l'elogi de la bibliofília, que és el 
tema de la meva dissertació. I potser algú pensarà 
que sóc víctima del mateix parany en què va caure un 
famós advocat barceloní que havia estudiat tan pro
fundament la tesi adversa, que va començar el seu in
forme exposant eloqüentment els arguments contraris 
fins que, advertit pel procurador, es va deturar per dir: 
«Tot això és el que segurament al·legarà la part con
trària, però en contra s'ha de considerar...», i a conti
nuació va exposar la seva tesi. 

També sant Tomàs comença sovint les seves tesis 
exposant els possibles arguments contraris, fins que 
arriba a un moment en què es planta i diu: «Sed con
tra est...». Hem imitat, modestament, aquest mètode 
i repliquem tot seguit aquelles maledicències. «Sed 
contra est...»: 

L'autèntica bibliofília no és mai «autònoma», per
què l'amor al llibre no pot consentir, en tant que au
tèntic amor, que el llibre sigui considerat únicament 
en la seva consistència física, per molt formosa que 
sigui, sinó sobretot en el seu text, que és el seu mis
satge, el seu esperit. 

El llibre, que és sempre i primordialment portador 
d'un missatge de l'esperit humà, no pot mai ser esti
mat únicament com a objecte material, com no es pot 
estimar la persona humana prescindint del seu esperit, 
és a dir, com a dona-objecte o com a home-objecte. 

És per això que la veritable bibliofília no serà mai 
un simple col·leccionisme i també és per aquesta raó 
que sempre condueix el bibliòfil cap a vivències pu
rament intel·lectuals o espirituals, que molt sovint es 

Llull, Ramon (1232-1316): 
El llibre de les bèsties, 
Barcelona, Rosa Vera, 1947, 
il·lustracions de Josep 
Granyer (1899-1983), enqua
dernació Montserrat, esmalt 
Modest Morató (1909). 
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manifesten i transcendeixen, donant lloc a creacions 
i aportacions culturals importantíssimes. 

És veritat que hi ha hagut menyspreu per la condi
ció de bibliòfil contraposant-la a la del veritable in
tel·lectual. Però això es deu a un error de perspectiva 
que no considera el vertader bibliòfil en un dels ter
mes de la comparació. És clar que un veritable 
intel·lectual no serà mai un simple col·leccionista de 
llibres-objecte, però també ho és que un simple 
col·leccionista de llibres-objecte no serà mai un verta
der bibliòfil, és a dir, un d'aquells «bibliòfils de lo de 
dins», com deia Carles Soldevila, afegint que no com
prenia en nom de quina malentesa austeritat o trist 
masoquisme havíem de refusar el plaer de llegir un 
llibre ben imprès sobre paper de f i l . . . ' 

L'autèntica bibliofília molt sovint provoca o ali
menta en els qui la professen una veritable i fecunda 
activitat investigadora o de creació. Són incompta
bles les aportacions a la cultura procedents de bi
bliòfils. 

Em refereixo a bibliòfils autèntics, pròpiament 
dits. La llista fóra inacabable. Però vull fer esment 
d'algunes figures exemplars. Comencem per la d'a
quell gran bibliòfil barceloní del segle xv, en Pere Mi
quel Carbonell, per qui sento una especial predilec
ció perquè va descobrir i publicar la Crònica 
menorquina. La seva condició de gran bibliòfil i pos
seïdor d'una notabilíssima biblioteca és indiscutible. 
En Jordi Rubió en dóna fe. Carbonell no només ad
quiria 0 feia adquirir llibres d'autors clàssics, sinó 
que en va copiar alguns amb la seva bella cal·ligrafia 
i, àdhuc, va promoure edicions (la del Speculum mo-
rale del cardenal franciscà F. Vitala n'és un exemple) 
i va regalar a convents i amics molts dels llibres que 
comprava. 

Doncs bé: la seva activitat com a intel·lectual, mal
grat les abundants crítiques que se li han fet —en 
Rubió i Lluch arriba a parlar de «la mala mà d'en Car
bonell»-—/ és molt important, i les seves Cròniques 
d'Espanya han estat punt de referència obligat per als 
historiadors que el varen succeir, segons ha estat 
constatat recentment." 

Podríem esmentar també el cas de Fèlix Torres i 
Amat, qui fou membre d'aquesta Acadèmia, bibliòfil 
en el sentit més genuí i pur de la paraula, creador de 
la Secció Auctores Nostri de la Biblioteca Pública 
Episcopal de Barcelona, l'activitat intel·lectual del qual 
fructificà en la magna traducció de la Bíblia al castellà 
i en el famós Diccionario de eschtores catalanes. 

ü£l?:oníqucdDc£í/ 
pdpafln8QdndòítiuIaadcs:i^£tracta5Io^o 

memoaa.íompilada per lobonoíabkfOifcrct 
moficn]^£re41ííi!id£grt»ndI:í9aÍD3 par^ 
(bíucròdT^cFtioílrc knpou cftotarípuUifb 

— Am.m\; ^ 

Carbonell, Pere Miquel 
(1434-1517): Chròniquesde 
Espanya, fins ací no divulga
des.... Barcelona, Carles 
Amorós, 1547 (1546 al colo
fó). 
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l\ no és també fruit directe de la bibliofília de Ce-
sare Baronio —el cardenal felipó que, essent jovenet, 
«menjava poc per poder comprar més llibres»"' i que 
posteriorment va ser prefecte de la Biblioteca Vatica
na i fundador de la Vallicella— el descobriment de la 
carta del bisbe Sever de Menorca del segle v, dins la 
seva formidable aportació a la història de l'Església i 
de la cultura, continguda en els XII volums dels seus 
Annales EcciesiasticP. 

Un altre exemple il·lustre és el de Marià Aguiló, la 
biblioteca del qual és el nucli inicial de l'actual Bi
blioteca de Catalunya. D'altra banda, com és sabut, 
ell mateix era bibliotecari de professió." La seva con
dició de bibliòfil autèntic va ser remarcada per en Mi
quel i Planas en aquesta mateixa casa, segurament 
en aquesta mateixa sala, en el seu discurs d'entrada 
a la Reial Acadèmia de Bones Lletres dient: «L'Aguiló 
fou no tan sols un d'aquests esperits selectes en què 
l'amorals llibres floreix com un bé de Déu, sinó a més 
el primer dels bibliòfils catalans de la seva època.» 
Doncs bé: va ser la seva bibliofília que va conduir l'A
guiló, animat pel seu amic menorquí Quadrado, a la 
publicació del famós «Cançoneret de les obretes en 
nostra llengua materna més divulgades durant los se
gles XIV, XV e XVI», veritable joia bibliogràfica, i a la 
confecció del Catalogo de obras impresas en lengua 
catalana, instrument importantíssim de la nostra cul
tura. 

Però, realment, no cal anar més lluny ni cercar més 
exemples d'aquesta virtut inspiradora d'investigació i 
creació pròpia de la bibliofília. Aquí tenim el cas del 
nostre gran amic Josep Porter, un exemple claríssim 
de com la bibliofília, que des de la seva infantesa ha 
constituït la seva gran passió, ha conduït el seu espe
rit a les seves fecundes investigacions històriques so
bre Colom i als seus nombrosos escrits, tan meritoris, 
sobre llibres i bibliofília que tant m'han servit en la 
preparació d'aquesta dissertació.' 

Espero que tots aquests exemples de figures se
nyeres de la bibliofília autèntica —en podríem es
mentar molts més— hagin servit per demostrar que la 
veritable bibliofília no contempla mai el llibre com un 
objecte purament material, i que és molt sovint el 
camí que condueix a creacions i aportacions culturals 
molt importants. 

És clar que això prové del fet que en els principis, 
en la llavor primera de tota bibliofília autèntica, tro
barem sempre el plaer de la lectura. I arribats aquí, al 
plaer de la lectura, hauríem de deturar-nos a meditar. 

MEMORIAS 
PAUA Aviimii t FOUMAR 

DICCIOIVARIO CRITICO 

V DAft ALGUNA IDEA 

DE LA. ANTIGUA Y MODERKA LITERATCHA 

ï e Cttíüluíta. 

S é M m e . èA-. W. 'M^ •?So-r*>« ^m-^é-. 

ÍJTimO», P A Í U B O noKïSTtCU D U U í i H T I D l D 1 

JICBO SQI.It. POHTIFiClO, D í l . COnSÏJO DE 1 . H . í IHDIVrDDO DE 

L » ACSDEHÍAB fidpAHOLA} DE LA BCAÏÜRrA y HE 1.49 DE r.lEVCMS 

TICAJ, I CXEHCIAS BATUBALIS I S MAIIBID , DE 1.* 1>E n t l t m l 11T6 

IMPREMTA DB S. VERDAGUER. 

Con licinaa. 

1836. 

Torres Amat, Fèlix {1768-
1811): Memorias para ayudar 
a formar un diccionario criti
co de los eschtores catala
nes..., Barcelona, Imprenta 
de J. Verdaguer, 1836. 
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CATALOGO 
I»' 

OBRAS En LEIIGUA CATALAIIIi 
IM^RIiSAS DÉSDK U74 IIASTA 1S60 

MARIANO AGaiLÓ Y FUSTER 

u li CHIU» HMn li 1K0 I M n n < utoïn M IMM. 

HAPHIL· 

Aguiló i Fuster, Marià (1825-
1897): Catalogo de obras en 
lengua catalana impresas 
desde 1474 hasta 1860. 
Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1923. 

Perquè és aquí, en la fruïció serena del llegir, en l'ín
tima i silenciosa comunió de la lectura, on radica el 
fonament de totes les excel·lències de la bibliofília i, 
en conseqüència, dels elogis que mereix. És, en efec
te, aquí on neix la vera bibliofília, en aquest merave
llós procés que comença en els nostres propis ulls i 
acaba en la nostra ment i en el nostre cor, per mitjà 
del qual assumim, interpretem i traduïm les paraules 
escrites fins que calen en el nostre esperit el foc i la 
llum que ens ha volgut transmetre l'autor. Brolla des
prés dins nostre el desig de tornar-hi (el plaer de re
llegir és un factor decisiu en aquest procés —i relle
gim aquelles pàgines—) i de poder-ho repetir sempre 
que voldrem. I a aquest fi i efecte la decisió de con
servar curosament el llibre, i d'adquirir-ne d'altres per 
llegir-los i rellegir-los i continuar fruint en la lectura... 
I cuidar-los i conservar-los. El desig d'aquest plaer és 
cada vegada més delerós, fins que assoleix el ritme 
d'una vertadera passió (bensenes els bibliòfils som 
moridors com tothom), tal vegada desordenada i ex
cessiva, però quasi sempre destinada, en definitiva, a 
transmetre la biblioteca així formada a d'altres estu
diosos. 

Aquesta intenció de transmetre, sovint tàcita i 
amagada, confereix al bibliòfil i a les seves recerques 
aquell sentit de transcendència del «Non omnis mo-
riar» horacià, que en els cristians s'il·lumina en l'es
perança de la vida perdurable. Com diu el bisbe de 
Bury, que tenia aquesta intenció de transmetre, i la va 
complir: «Aquesta és la causa que, amb un sincer 
amor per a l'estudi [...], hagi nascut en nosaltres 
aquesta ànsia, que els aferrats als diners no es poden 
explicar, d'adquirir, sense fer esment de la despesa, 
tots els llibres que ens han ofert i de fer-los copiar 
quan no eren vendibles.» 

Hi ha, doncs, un punt de veritat en la pèrfida dita 
que els bibliòfils no compren els llibres per llegir-los. 
Perquè el que pot passar —i certament passa— és 
que en comprem més dels que podem llegir, però 
amb la il·lusió de llegir-los, nosaltres o els destinata
ris de les nostres biblioteques, qui sap quan, un 
temps a venir... 

També passa que un bibliòfil comença a llegir un 
llibre i, de tant que li agrada, en suspèn la lectura per 
assaborir-la més endavant, més a poc a poc, per per
llongar-la en el temps, com fan alguns infants amb 
les llaminadures, l·la obert el llibre, l'ha fullejat ràpi
dament i el tanca, però sols per tornar-lo a obrir i lle
gir-ne un trosset més. I el torna a obrir. 
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Perquè els llibres, a diferència d'altres mitjans cul
turals, s'obren. «Com un llibre obert», es diu per sig
nificar la claredat d'un parlament. Els llibres s'obren 
com s'obren les portes de la casa que ens acull, com 
s'obren a la llum i al món les finestres de la nostra 
llar, com s'obren els braços dels amics que ens esti
men... 

Ells, els llibres, són els amics del vertader bibliòfil. 
No, mai la seva biblioteca no serà per a ell una sim
ple "col·lecció" de llibres —i quina poca gràcia li fa 
quan li pregunten pel seu "hobby"!—, perquè els l l i
bres són els seus amics i els amics no es col·leccio
nen. Als amics, els reunim al nostre voltant per gau
dir de la seva companyia, per comunicar-nos amb 
ells. Són amics que esperen en silenci, tal vegada du
rant anys i més anys, que els obrim per comunicar-
nos el missatge de ciència, de fantasia o de senti
ment del seu autor, que, al seu torn, ens obrirà 
l'esperit a la Veritat, a la Bellesa o a l'Amor, per al 
nostre plaer i —quantes vegades!— per al nostre con
sol. 

Aquesta és, al meu sentir, la bibliofília vera. Prou 
sé que altres en tenen un altre concepte. Però aques
ta és la meva bibliofília. I és a ella que he volgut diri
gir aquest elogi. 

ziiriii-3 
íf^ràf J V l · ï * - * rfUitaW-^—m^l 
^^wihnWMa trv^^ppa'u-vrf-
4l m •' «I L-a t xwfmà. ftfiJpwl*^ni- I-LC I 
tr^t'^m^·^^f^ ( * l « í l · * fc *^ *.~ 
-1 * m^ * . * .ÉH ..V i i' ïff— - • 
• ^ i l b U t f ! I jM rf— l l í f c * - . ^ . 
^ j i ^ ^ ,;_y, _ iHrt 1<T*H 1 
ferint d >.l7Ulll4 . M - - * l < * ' * " ' 
U _ >H«mL » «1 1 tiW4. ^ >r.-i . 
« M b-jh nfe~-. 1 rf îf - - f - l - í"»v. 
iHIwAMim·-rm·n »—fJ ^ n ' -
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Notes 
1. J. Estelrich: «Del libro y su emocíóri", Barcelona, 1936, 

pàg. 12. 
2. Vegeu «El arte de leer», Barcelona, 1935, pàgs, 28-29. 
3. Vegeu nota 39 a l'apèndix de la Crònica de Pere el Cerimo

niós, dins l'edicíó de Ferran Soldevila de Les quatre grans cròni
ques, Barcelona, Selecta, 1983, 

4. Dos opuscles de Pere Miquel Carbonell, a cura de Mariàn-
gela Vilallonga, Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1988, pàg. 23. Posteriorment a la data d'aquesta dissertació ha 
aparegut una edició critica de les Cròniques d'Espanya de Pere Mi
quel Carbonell, a cura d'Agustí Alcoberro, a la col·lecció Els Nos
tres Clàssics B, 16 i 17 (Barcelona, Barcino. 1997). 

5. Capecelatro: Vida de san Felipe Neri, traducció de Jaume 
Collell, Barcelona, 1985. pàg. 198. 

6. Va ser bibliotecari de la Biblioteca provincial de Barcelona, 
de la Biblioteca de la Universitat de València i, finalment, de la Bi
blioteca Universitària de Barcelona, de la qual va ser director. 

7. Vegeu l'aplec d'aquests escrits al seu Els llibres, Barcelona, 
1973. 
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Llull, Ramon (1232-1316) ; 
El llibre de les bèsties, 
Barcelona, Rosa Vera, 1947, 
il·lustracions de Josep 
Granyer (1899-1983) . 



F 'nT"'H!?fl^iTlri^rl"ií '! 'J 

Anglada, Lola (1896?-1984): 
La Barcelona dels nostres 
avis, Barcelona, 1949, il·lus
tracions de Lola Anglada; 
l'enquadernació és de Manel 
Bueno. 
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La bibliofília vuitcentista 
Francesc Fontbona 

L«a paraula bibliòfil és molt equívoca. En principi 
vol dir senzillament, com ho definia en 1839 el La-
bèrnia, el nostre diccionari clàssic, «qui ama los l l i
bres». Bibliòfils eren, doncs, aquells senyors que, en
duts pel seu interès per la cultura, reunien el major 
nombre possible d'aquells instruments que la conte
nen, els llibres. 

Aviat, però, com sol ocórrer sovint, l'interès de 
molts bibliòfils es desplaçà del contingut al continent 
i, com més rar era aquest, més valuós resultava per 
als seus col·leccionistes: el llibre esdevenia aleshores 
més important que allò que deia. Aquest és també un 
defecte que solen tenir les biblioteques, que tenen 
com a objectiu la gestió dels llibres, oblidant que 
aquests només són paper imprès plegat i relligat, 
mentre que l'important és tot el que contenen: infor
mació, reflexió i plaer. Idees i gust. 

La situació extrema arriba en el moment en què, al 
segle XIX madur, davant l'escassedat d'exemplars veri
tablement rars, uns anomenats bibliòfils decideixen 
produir ells mateixos les rareses bibliogràfiques dig
nes de ser col·leccionades, i inventen l'edició limitada 
i numerada, sovint fins i tot de contingut intranscen
dent, i en tot cas d'efectivitat problemàtica a causa 
de la raresa congènita del producte, cosa que fa que 
la riquesa que pugui contenir no arribi veritablement 
allà on més útil podria ser. 

Per tots aquests motius parlar de bibliofília al segle 
xix pot voler dir moltes coses i molt diferents: tant 
l'acció de les associacions organitzades d'amants del 
llibre, en tota l'extensió de la paraula, com la produc
ció de llibres Interessants insòlits o editats amb espe
cial cura i riquesa. 

Al segle XIX, quan hom volia fer edicions especial
ment acurades, s'hi solia incorporar el gravat consi

derat més noble, és a dir, el calcogràfic. De fet, però, 
en la migrada vida cultural de la Catalunya d'alesho
res les edicions veritablement riques no eren normal
ment produïdes al país, sinó fora. És el cas d'un dels 
llibres més impressionants del començament de se
gle, el Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, 
d'Alexandre de Laborde (1805), producció en quatre 
volums i de grans dimensions, en la qual apareixen 
moltes referències i estampes a l'aiguafort de monu
ments catalans, bé que l'obra és concebuda per un 
francès i publicada a Paris. 

Amb la descoberta i consolidació de la litografia, 
hom utilitzà també aquesta nova tècnica al servei d'e
dicions luxoses, algunes de les quals incloïen temàti
ca catalana, tot i que continuaven essent de produc
ció forastera: els Souvenirs pittoresques du general 
Bacler d'Albe de 1820-1822, publicats a París o, en 
la mateixa línia, els Faíts d'armes de í'armée françai-
se en Espagne... de 1824, també editats a París; el 
gran llibre del Voyage pittoresque & militaire en Es
pagne de M.C. Langlois, de 1826-1830, editat per la 
casa Engelmann, entre París, Londres i Mulhouse, o 
el de Wilhelm Gail, Erinnerungen aus Spanien, editat 
a Munic cap el 1833. 

Aquest gènere de viatges amb estampes litogrà
fiques, tan popular aleshores arreu —els exemples 
esmentats sols pretenen ser indicatius, ja que hi va 
haver molts més títols semblants circulant per Euro
pa—, es va acabar lògicament abordant també a Ca
talunya amb els Recuerdos y bellezas de Espana, del 
pintor i dibuixant Francesc Xavier Parcerisa, que es va 
editar a cavall entre Barcelona i Madrid. Aquesta va 
ser una obra menys luxosa que la majoria de les ja es
mentades, però molt dilatada —aparegué en dotze 
volums entre 1839 i 1872— i molt acurada en les se-
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LangIoJs, M. C. (1789-1870) : 
Voyage pittoresque & militaire 
en Espagne, París, 
Engelmann, 1826-1830. 
Observeu les diferències que, 
en la representació d'un 
mateix tema, van adoptar 
Langlois i Laborde en les 
obres respectives. 
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Laborde, Alexandre de 
(1773-1842) : Voyage pltto-
resQue et historique de 
l'Espagne, Pari's, Pierre Didot, 
1806. Frontispici de l'obra i 
gravat que representa el pont 
del diable de Martorell. 
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ves litografies, com també molt difosa. Als Recuerdos 
y bellezas..., cal valorar-hi que es va saber trobar el 
punt just entre la qualitat i un caràcter més o menys 
assequible, la qual cosa els converteix en un expo
nent especial d'allò que en podríem dir una bibliofília 
d'abast ampli. Els subscriptors de l'obra rondaren el 
nombre de sis-cents, cosa que a l'època és una xifra 
respectable, i símptoma que al nostre país el llibre re
finat ja no era un producte per a minories exagerades. 

Malgrat l'èxit de la litografia, l'estampa calcogràfi-
ca, bé que més minoritària, era lluny de desaparèixer 
de la il·lustració del llibre vuitcentista. A tot Europa el 
Romanticisme estava enfocant la revaloració de les 
nacionalitats, i a Catalunya aquest corrent general te
nia plasmacions bibliogràfiques primerenques que 
només podien tenir una traducció destinada a un pú
blic molt selecte. Quan Pròsper de Bofarull publicà el 
1836 Los condes de Barcelona vindicados, basant-se 
en documentació de primera mà, obra que s'enriquí 
amb algunes il·lustracions calcogràfiques, ni pel tema 
ni pel seu tractament no podia dirigir-se a un altre pú
blic que no fos una minoria molt culta i sensibilitza
da. Aquesta és, doncs, per definició, una obra de bi
bliòfil, tot i que els exemplars que encara se'n troben 
no són rareses absolutes. Com també foren obres de 
bibliòfil, en el sentit més recte del mot, malgrat que 
la il·lustració no pretén ser rica, i majoritàriament és 
feta mitjançant la tècnica més corrent de la xilografia, 
les que donaren cos a l'intent de Joaquim Rubió i Ors 
i Josep M. de Grau de publicar una «Col·lecció de 
obras antigas catalanas», que finalment es va acabar 
limitant als reculls del Rector de Vallfogona i de Pere 
Serafí, tots dos del 1840. 

La barreja d'il·lustracions calcogràfiques i xilogràfi-
ques s'intentà en una obra barcelonina veritablement 
excepcional, Espana. obra pintoresca..., apareguda el 
1842 amb text de Francesc Pi i Margall, i gravats a 
l'acer acuradíssims d'Antoni Roca i altres, uns cops 
basats en dibuixos i d'altres en daguerreotips, i tam
bé amb aiguaforts lliures de Lluís Rigalt —al marge 
dels dibuixos del mateix Rigalt, "traduïts" al gravat, 
que també n'tii ha, que cal situar entre els primers 
simplement artístics que es publicaven al país. Per a 
arrodonir el producte, l'obra, en la seva part tipogràfi
ca, s'enriquia amb xilografies molt dignes, gravades 
lògicament a testa. Qualitativament la il·lustració de 
VEspana, obra pintoresca... era més rica, precisa i re
finada que les litografies dels Recuerdosy bellezas..., 
però la veritat és que d'aquella no en sortí cap més 

volum que el primer, fet que indica que, al marge de 
la qualitat de cada obra, la viabilitat econòmica d'una 
i altra era molt diferent, segurament en relació direc
ta amb les seves respectives tècniques d'il·lustració, 
ja que un conjunt gran d'estampes calcogràfiques 
com el que tenia VEspana, obra pintoresca... era lent 
i car de fer i no podia competir amb una obra il·lustra
da amb litografies. 

La il·lustració calcogràfica, doncs, calia utilitzar-la 
de forma moderada si no es volia caure en un exclu
sivisme extrem, que aleshores encara no era habitual 
entre nosaltres. Ben aviat, el que va fer-se per als l l i
bres que s'havien d'il·lustrar calcogràficament, va ser 
encarregar un nombre de làmines limitat (com és el 
cas de la Barcelona antigua y moderna de Pi i Ari-
món, obra apareguda a la ciutat el 1854). Molt so
vint, en el cas de traduccions, un recurs per a mante
nir als llibres una forta presència d'estampes al 
metall era l'encartament d'un tiratge especial de les 
làmines de l'edició original, a les quals en aquest cas 
freqüentment s'estampava al peu la llegenda en l'i
dioma de la nova versió. Així s'evitava la forta inversió 
que hauria representat obrir làmines noves i, en can
vi, es mantenia la riquesa gràfica original dels vo
lums. Aquest és el cas de l'obra en disset toms El 
mundo. Historia de todos los pueblos. editada per 
Brusi a Barcelona entre 1840 i 1845, algunes de les 
il·lustracions de la qual, franceses, gravades a l'acer, 
tenen una llegenda en castellà fora de registre a cau
sa de la no sempre acurada manipulació del doble t i 
ratge esmentat. 

De vegades, però, obres especialment ambicioses, 
de les quals segurament els editors presumien que fa
rien una bona venda, mereixien una concepció espe
cial i generosa de gravats calcografies, com ara l'edi
ció del Quixot de la casa Gorchs (1858), o la famosa 
Historia de Catalufía y de la Corona de Aragón de Víc
tor Balaguer (1860-1853), en cinc volums. Aquesta, 
en la seva il·lustració, es basà en originals de pintura 
d'història realitzats pels principals pintors del Ro
manticisme català, mentre que Las calles de Barcelo
na, una altra obra important del mateix autor (1865-
1866), mostrava una il·lustració més heterogènia, 
que barrejava tècniques, i que sobretot presentava un 
índex alt d'imatges reaprofitades, circumstància que 
ja s'havia donat en llibres culturalment tan significa
tius, almenys a posteriori, com Las ruinas de mi con
sento i Las delicias del claustro, de Ferran Patxot, del 
1856 i del 1858, respectivament. 
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Bacler d'Albe, Louis Albert 
(1762-1824): Souvenirs pit-
toresques du general Bacler 
d'Albe. Campagne d'Espagne, 
París, Engelmann, 1820-
1822; portada i colofó. 
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Alguns gravadors, com Joaquim Pi i Margall, germà 
de l'escriptor i polític ja esmentat, empraven la tècni
ca del gravat al metall per a reproduir esquemàtica
ment sèries de composicions artístiques, com les 
Obras completas de John Flaxman grabadas al con
torno por Don Joaquín Pi y Margall, editades, però, a 
Madrid per M. Rivadeneyra el 1860, que aconsegui
ren una difusió considerable. 

Al marge de la bibliofília solemne, la xilografia con
tinuava essent el gravat popular per excel·lència, i 
mitjançant aquella tècnica s'il·lustraven massivament 
romanços, auques i tota mena d'impresos econòmics 
destinats al gran públic. És per això que, en intensifi
car-se un tipus de llibre amè, dirigit a les classes po
pulars alfabetitzades, cada cop més nombroses, la 
seva il·lustració coincidí amb el mateix tipus que la 
que fins aleshores complementava els impresos més 
vulgars. És el cas de tants i tants llibres de divulgació 
històrica (com la Historia de Luis XVI y de Maria An-
tonieta d'Alexandre Dumas, Barcelona 1858) o de 
tantes novel·les (com les il·lustrades per Eusebi Pla
nas), volums normalment en octau que varen prolife
rar sobretot des del decenni dels anys cinquanta, edi
tats a Barcelona o, molt sovint, en coedició entre 
Barcelona i Madrid. 

També sovint el mateix tipus de llibre s'inclinava 
en la seva il·lustració per la litografia, sense que hi 
hagués cap classe de diferència conceptual ni estilís
tica entre els que utilizaven una tècnica i els que es 
valien de l'altra. La litografia es refinà i anà guanyant 
terreny. Les diverses edicions, il·lustrades per Planas, 
de l'obra de Dumas fil l La dama de las camelias, de 
1856, 1861 i 1879 —l'última ja amb cromolitogra-
fies i vinyetes xilogràfiques intercalades al text, com 
es feia sovint aleshores—, o l'àlbum del mateix Pla
nas titulat Historia de una mujer (1880), són grans 
exemples d'aquesta tipologia, que també s'emprà en 
obres de divulgació històrica, geogràfica o científica. 

No m'estendré en els llibres il·lustrats amb xilogra
fies, que també proliferaren aleshores, especialment 
d'ençà que les matrius d'aquest tipus pogueren mul
tiplicar-se amb facilitat mitjançant l'electrotípia, fet 
que possibilitava, per exemple, que grans edicions 
il·lustrades per Gustave Doré apareguessin com qui 
diu simultàniament a diversos indrets d'Europa, amb 
uns tiratges prou alts perquè fossin a l'abast de les 
classes mitjanes. Tanmateix, aquests llibres, en la 
producció dels quals destacà especialment l'editorial 
Montaner & Simón, buscaven una dignitat material 

Dumas, Alejandro (1824-
1895): La dama de las came
lias. Barcelona, Trilla y Serra, 
[1879], il·lustracions 
d'Eusebi Planas (1833-
1897). 
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alta i, malgrat que no eren destinats a simples mino
ries, poden quedar com un bon exemple de la mane
ra com l'amor al llibre —en definitiva, la bibliofília— 
també es podia democratitzar, tot mantenint un bon 
nivell d'elaboració, afavorit per un bon ús dels aven
ços tècnics del món de les arts gràfiques. 

Tot això, però, malgrat la qualitat assolida, forma
va part ja de la indústria editorial, i la bibliofília anà 
definint-se progressivament com una activitat més 
interessada en el món artesanal que no en l'indus
trial. Entre els "amics del llibre" més purs va haver-
fii internacionalment diverses tendències. D'una ban
da, hi hiavia els que s'inspiraven en l'incunable 
il·lustrat, i obtenien refinadíssimes edicions enriqui
des amb xilografies. Era el model que impulsà a An
glaterra un William Morris a través de la seva famosa 
Kelmscott Press, per a qui treballaren noms desta
cats de la il·lustració, com Walter Crane o Edward 
Burne-Jones. 

Una cosa semblant a aquest model exquisit ja exis
tia entre nosaltres: el bibliòfil i erudit fVIarià Aguiló 
publicà ef «Cançoneret de les obretes en nostra llen
gua materna més divulgades durant los segles xiv, xv 
e XVI», editat a Barcelona entre 1873 i 1900, com
post en lletra gòtica i il·lustrat amb xilografies noves 
d'Antoni Artigas, inspirades en composicions a l'estil 
antic, dibuixades per Leonci Serra, i també amb foto-
gravats del mateix estil. Val a dir que aquest model va 
ser de gran pes intel·lectual però molt poc difós. Agui
ló editava a més, entre altres obres, la «Biblioteca Ca
talana», col·lecció de clàssics, especialment catalans, 
iniciada el 1873, que responia al concepte més cul
tural de bibliofília, sense carregar gaire l'èmfasi en la 
riquesa material, fins al punt que els gravats en 
aquesta col·lecció eren mínims. Posteriorment hi ha
gué una important continuïtat d'aquestes empreses 
de bibliofília vuitcentista erudita, però corresponen ja 
al segle xx i no em toca a mi parlar-ne. 

Un altre model de la bibliofília del darrer vuitcents 
és el que considera el llibre com a obra d'art total, 
molt freqüent durant el Modernisme, que era un tipus 
de publicació que responia purament a impulsos cre
atius. Els seus autors no pretenien informar, alliçonar, 
divertir ni vendre, simplement pretenien crear, i en 
lloc de fer-ho amb pintures a l'oli o amb la pura poe
sia, ho feien combinant literatura i imatge, ben cana
litzades per una refinada producció d'impremta. Eren 
llibres on sovint text i il·lustració eren d'una mateixa 
persona, que, sabent-ho o no, responia a la inquietud, 

molt estesa en el Modernisme, de buscar l'obra d'art 
total 0 de tendir-hi. No solen ser llibres il·lustrats amb 
tècniques artístiques sofisticades, sinó que saben 
treure partit dels recursos de la jove tècnica del foto-
gravat. Paradigmes d'aquest tipus de creació exquisi
da i minoritària són Alexandre de Riquer, amb les se
ves obres Chsantemes {1899), que sembla inspirar-se 
en les mides i la composició de col·leccions de llibres 
francesos, com l'editada per la casa Borel de París, o 
Anyoranses {1902); Adrià Gual amb Nocturn, Andan
te morat (1896), o Apel·les Mestres amb Liliana 
(1907), ja del segle xx i, per tant, fora del marc cro
nològic d'aquest article. 

En altres casos es reunien diversos artistes de dife
rents especialitats per a crear un sol llibre, com per 
exemple Oracions (1897), amb text de Santiago Ru-
sinol, il·lustracions de Miquel Utrillo i música d'Enric 
Morera, o Boires baixes (1902), amb text de Josep 
Maria Roviralta, il·lustracions de Lluís Bonnín i músi
ca d'Enric Granados. Són només alguns exemples 
dels molts que es dugueren a terme en aquest àmbit 
durant l'època en què allò que es manifestava amb 
més inquietud pel que fa a les arts rebia el nom de 
Modernisme. 

L'altre tipus de llibre especial és el de creació, on 
literatura i art s'aparellaven amb un nivell molt alt de 
qualitat material, que incloïa aiguaforts, xilografies o 
litografies artístiques; és el que l'ús acabà per fi de
nominant edicions de bibliòfil, amb gravats originals 
d'artistes reconeguts. Les edicions de bibliòfil amb 
gravats originals, com també les que sovint s'acaba
ren anomenant llibres d'artista, sense que sempre si
gui del tot correcta la denominació, són el fruit més 
directe de la situació en què es van trobar les tècni
ques de gravat clàssiques i la litografia en generalit
zar-se el fotogravat. El gravat a final del segle xix es
tava sumit en una desorientació total. Després de més 
de quatre segles, per primera vegada era una tècnica 
inútil, que s'havia quedat sense sortida pràctica, i 
l'expressió artística havia de redimir-lo i de tornar-li la 
raó de ser. 

A Catalunya aquest tipus de llibre fou al principi 
molt rar, però hi va haver excepcions tan il·lustres com 
VEspana negra d'Émile Verhaeren, amb il·lustracions 
de Darío de Regoyos, editada a Barcelona el 1899; 
bona part de les il·lustracions del volum eren xilogra
fies, tot i que els exemplars de l'obra encara no ana
ven numerats ni signats a mà per l'artista, com va es
devenir freqüent més endavant. 
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Historia de una mujer, 
Barcelona, Establecimiento 
Litotipogràfico Joan Aleu, 
1880, il·lustracions d'Eusebi 
Planas (1833-1897) . 
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Historia de una mujer, 
Barcelona, Establecimiento 
Litotipogràfico Joan Aleu, 
1880, il·lustracions d'Eusebi 
Planas (1833-1897) . 

Excepcions a part, aleshores a Catalunya encara no 
hi havia una producció viva d'aquesta mena de crea
cions. Segurament el gran paladí internacional d'a
quest tipus de llibres, el més conegut dels promotors 
artístics d'aleshores, fou el marxant i editor francès 
Ambroise Vollard, que buscà en aquests llibres una 
sortida més per als artistes que representava. A Vo
llard se li deuen obres com Queiques aspects de la vie 
de Paris, el qual en realitat, més que no pas un llibre, 
és una col·lecció de litografies de Pierre Bonnard 

(1895); VAImanach du père Ubu, d'Alfred Jarry, amb 
vinyetes del mateix Bonnard (1899), o Parallélement 
de Paul Verlaine, amb litografies també de Bonnard 
(1900). Amb tot, la gran majoria de les edicions de 
Vollard pertanyen ja de ple al segle xx, de manera que 
ja no formen part de l'àmbit cronològic d'aquest tre
ball, com tampoc la majoria de moderns llibres "de 
bibliòfi l" 0 "d'artista", el model dels quals no es fixa 
definitivament fins ben entrat el segon decenni del 
segle XX. 
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Llibres rars del segle xx: 
del llibre de bibliòfil a\ llibre d'artista 
Pilar Vélez 

W i fem cas als diccionaris, bibliofília etimològica
ment significa afició o estima pels llibres, però alho
ra gust per col·leccionar i fins i tot publicar llibres pre
ciosos 0 rars. No s'ha de confondre, evidentment, 
amb la denominada bibliolatria o veneració excessiva 
i malaltissa envers els llibres, o amb la bibliomania o 
desig immoderat de posseir-ne molts, sobretot rars, 
fet que pot portar fins i tot al seu robatori. 

Aixi doncs, observem un doble vessant de la bibliofí
lia, que fa referència, d'una banda, al gust pels llibres 
i, per tant, al fet d'atresorar-los, de col·leccionar-los, i, 
de l'altra, a conseqüència d'aquest mateix desig, al fet 
concret de publicar-los, d'editar-ne —sempre, és clar, 
que es tracti d'una edició d'interès especial i d'un t i
ratge limitat. 

Aquest segon vessant és probablement el més ca
racterístic de la bibliofília catalana del darrer terç del 
segle XIX i de l'inici del xx,' etapa en què el gran bi
bliotecari i erudit Marià Aguiló i Fuster (1825-1897) 
va tenir un paper principal, portat sempre per l'espe
rit de la màxima «Poble que sa llengua cobra se reco
bra a si mateix». Imbuït de l'esperit de la Renaixença 
i del Romanticisme latent. Aguiló es proposà de pu
blicar acuradament una sèrie d'obres cabdals de la l i
teratura clàssica en llengua catalana, tant de la més 
culta com de la més popular, que el portà a la publi
cació de la «Biblioteca Catalana» (1873-1905} i del 
«Cançoneret de les obretes en nostra lengua materna 
més divulgades durant los segles xiv, xv e xvi» (1873-
1900); els darrers volums de les dues sèries foren en
llestits pel seu fil l Àngel. Labor erudita d'aplec, recu
peració i estudi, pròpia del moviment romàntic i de 
persones coneixedores de la cultura impresa, profes
sionals d'aquesta cultura, podríem dir-ne, que vivien 
i sentien aquesta profunda necessitat del país. 

Però què significava bibliofília a Catalunya ja al co-
menç del segle xx? En realitat, el moviment bibliofílic 
general va continuar el mateix camí i el mateix objec
tiu que el dels seus predecessors. La necessitat de 
recuperació d'una llengua i una cultura continuava en 
peu i restaven moltes coses per fer. El millor conti
nuador de la línia d'Aguiló va ser l'editor Ramon Mi
quel i Planas (1874-1950), el qual ideològicament, 
tants anys després, coincidia encara amb Aguiló i 
amb Joaquim Rubió i Ors, un dels grans prohoms de 
la Renaixença, que l'any 1840 inicià una col·lecció, 
malauradament frustrada ben aviat, amb la qual ja 
llavors volia recuperar de l'oblit «manuscrits é impre
sos preciosos de autors que foren ornament y orgull 
de nostra pàtria*.^ 

Les edicions miquelianes, tanmateix, d'acurada 
impressió tipogràfica, paper de f i l , ben ornamentades 
i fins i tot algun cop il·lustrades, sempre resultaven 
molt cares. Miquel i Planas inicià, per tant, una nova 
etapa de l'edició bibliofílica, i si bé publicà a la ma
nera d'Aguiló la seva «Biblioteca Catalana» (1908-
1917), i continuà l'edició del Recull de Textes Cata
lans Antichs, a cura d'Ernest Moliné, Lluís Faraudo i 
Ignasi de Janer, va editar alhora altres col·leccions 
menys costoses, tot i que no pas menys interessants, 
sobre tota mena de temes. Miquel i Planas, malgrat 
tot, també topà amb el fracàs econòmic en més d'u
na de les seves col·leccions, però de fet ell sempre ha
via estat conscient del que significava aquest tipus 
d'edició. Així justificava, per exemple, la col·lecció 
del «Recull», fonamentada, deia, «en un sentiment 
de bibliofília, abans que en un propòsit d'utilitat ge
neral».^ Amb això volia dir que una cosa era l'estima
ció pel llibre i fins la seva edició, i una altra de molt 
diferent la difusió que aquest tipus de volums tenia. 
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MolJné, Ernest (1868-1940) ; 
Faraudo, Lluís (1867-1957) ; 
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Acadèmica i L'Avenç, 1906-
1907. 
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Almanach dels Noucentistes, 
Barcelona, Joaquim Horta, 
1912. Il·lustració de Joaquim 
Torres-García (1874-1949). 

Riquer, Alexandre de (1856-
1920); Crisantemes. 
Barcelona, A. Verdaguer, 
1899, il·lustracions 
d'Alexandre de Riquer. 
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força mínima, i la divulgació, per tant, escassa que 
comportaven de la llengua i la cultura catalanes. Per
què la bibliofília era —i és—, sens dubte, un feno
men molt minoritari, propi d'un gaudi personal molt 
especial. 

No obstant això, l'any 1903 va fundar-se la Socie
tat Catalana de Bibliòfils, de la qual el mateix Miquel 
formà part com a membre fundador. Amb anterioritat, 
l'any 1877, s'havia fundat a Barcelona una associa
ció denominada La Protecció Literària, sota la inicia
tiva de Francesc Manuel Pau, home de finances car
ií, que fou també membre fundador de l'Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques. La seva finali
tat era la compra, mitjançant una quota periòdica, de 
les obres catalanes que s'anaven publicant, a la ma
nera dels clubs o cercles de lectors actuals. L'objec-
t iu, en canvi, de la Societat Catalana de Bibliòfils 
era tot un altre: «publicar o reproduir obres catala
nes inèdites o rares que tíngan interès a Catalunya y 
als demés reyalmes y territoris de llengua catalana», 
tal com recollia el primer article dels seus estatuts. 

S'hi feia palesa, per tant, una estima especial pel lli
bre rar que justificava plenament el nom de l'entitat. 

Ara bé, podem preguntar-nos, hi havia bibliòfils 
col·leccionistes, persones que sabien apreciar les bo
nes edicions sense ser editors, erudits o bibliotecaris? 
És cert que la condició d'amant dels llibres i la d'edi-
tor-impressor podien convergir fàcilment, per bé que 
també existien bibliòfils que procedien d'altres àm
bits: pintors, arquitectes, financers, dibuixants, es
criptors... En tot cas, és clar que el denominador comú 
era un interès cultural que específicament prenia el 
nom de bibliofília. El president de la Societat, el reu-
senc Pau Font de Rubinat, per exemple, atresorà no 
sols una important biblioteca, sinó també una col·lec
ció notabilíssima d'ex-libris, un altre dels elements ín
timament lligats a la bibliofília, que, gràcies també a 
alguns membres d'aquesta mateixa Societat, dibui
xants i col·leccionistes, va assolir una gran volada. 

Però si el propòsit de l'entitat era editar, si més no, 
un llibre a l'any, ja fos pel seu compte o bé amb la 
col·laboració d'altres persones o institucions, a la Ca-
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talunya modernista del tombant de segle s'editaven, 
evidentment, altres llibres que tenien també un inte
rès especial i que passaven a formar part de les ma
teixes biblioteques dels membres de la Societat. Els 
seus mateixos autors -que sovint n'eren alhora im
pulsors^ en formaven part. 

És el cas d'un tipus de llibres que en altres oca
sions he denominat la "petita bibliofília modernista", 
obra d'Alexandre de Riquer, Santiago Rusinol o Josep 
M. Roviralta. Crisantemes (1899) i Anyoranses 
(1902), de Riquer, són dues petites joies bibliogràfi
ques del més exquisit gust floral i estètica japonit-
zant, tan característics de l'Art Nouveau. De format 
allargat (9,5 x 19,5 cm), plenes de vinyetes i orna
mentació, són les dues obres que precedeixen l'in
grés de Riquer a la Societat; des d'aleshores, els lli
bres sorgits de la institució seran d'una estètica 
classicista, propera al llibre incunable o del primer 
Renaixement. Aquestes dues obretes, com les Boires 
baixes (1902), tan típicament simbolistes, amb text 
de Josep Maria Roviralta i il·lustracions de Lluís Bon-
nin, constitueixen encara avui algunes de les joies 
més cercades pels bibliòfils actuals. Oracions {1S97) 
i Fulls de la vida (1898), de Santiago Rusinol, il·lus
trats respectivament per Miquel Utrillo i Ramon Pit-
xot, formen part també d'aquest grup o tipologia de 
llibres, al qual després s'afegiran les primeres edi
cions ja plenament noucentistes, encapçalades pel 
mateix Almanach dels Noucentistes {1911), del qual 
es féu un tiratge de 150 exemplars no venals." Cal re
marcar que es tracta de llibres les il·lustracions dels 
quals són ja producte de la reproducció fotomecàni-
ca, introduïda des de feia escassament una vintena 
d'anys, i en cap cas producte de les tècniques del 
gravat artístic, cosa que alguns consideren que justa
ment els allunya de la més pura ortodòxia bibliofílica. 
Com veurem més endavant, aquesta tipologia biblio
fílica continuarà al llarg dels anys noucentistes i fins 
i tot després de la guerra, de vegades com a única 
possibilitat (clandestina) de publicar en català. 

Fins ara, per tant, hem vist que l'amor pels llibres 
que denominem bibliofília acostuma a aplegar en 
aquest objecte-llibre contingut i continent, interès 
del text i qualitat de la forma —paper, tipografia, t in
tes, ornamentació, etc. Però sobretot el tiratge curt, 
d'edicions limitades i numerades, en funció de la ve
ritable, podríem dir-ne, demanda bibliofílica, reduï
da, evidentment, però alhora també útil i necessària 
per atorgar una aurèola especial al llibre mateix. Ja 

7>«J·M <"-^- - ( w / r ? }f(f/^ 
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Carta de Joaquim Torres-
García a l'editor Joaquim 
Horta en què li reclama un 
exemplar de VAlmanach dels 
Noucentistes. 

"Vilassar de Mar Febrer 1911 
Sr D. Joaquim Horta 

Apreciat amich! També en aquest reco de Vilassar ha arri
bat el ressò del entussiasme que ha aixecat la magna obra 
realizada per vostè.... Arriba, per desgracia meva, que no 
puch fruir d'ella sinó per lo que veig pels diaris... Pues jo no 
la conech... la tii flairat, y prou! Cada dia dicti: arribarà avuy 
l'Almanach dels Noucentistes? Y passa I' dia, y res! Vostè, 
qu'es tiome de sentiments delicats, se farà càrrecti d'aquest 
martiri tiorrendo, y mes si te en compta qu'es tracta d'un 
pobre desterrat de la Ciutat... Apelo, pues, als seus senti
ments d'humanitat, y espero que no deixarà d'enviarme aquet 
pà de l'esperit, de que estich tant faltat, Donanth las gracias 
per endevant, se repeteix de vostè, amich y SS 

J. Torres-García 
s/c. S.'Jaume 27 
Vilassar de Mar." 
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siguin títols clàssics, textos que calia recuperar, o l i
teratura contemporània —poesia o prosa—, el nom
bre d'exemplars sempre és molt reduït, i sovint no 
arriben ni als 200 exemplars. Això era, de fet, la bi
bliofília del país. 

País afortunat el nostre, en què l'àmbit privat ha 
estat capaç de fer moltes tasques de substitució 
quan, a causa d'unes circumstàncies sociopolítiques 
prou conegudes, les institucions públiques no se 
n'han pogut fer càrrec. Així, a l'inici dels anys vint va 
crear-se la Fundació Bernat Metge amb l'objectiu 
d'estudiar els autors clàssics greco-llatins i, especial
ment, de publicar la col·lecció homònima, en català, 
com ho havien fet altres països europeus en les seves 
respectives llengües. Sota el patrocini de Francesc 
Cambó, l'any 1923 veié la llum el primer volum de la 
col·lecció, el De la natura óe Lucreci. De fet, aquesta 
col·lecció se situava en la mateixa línia de la tasca de 
Ramon Miquel i Planas, o, més ben dit, n'era l'equi
valent si més no en voluntat, car la labor fou, i enca
ra és, molt més intensa i extensa i d'una qualitat in
tel·lectual altament notable; si bé el seu interès era 
més d'ordre cultural que pròpiament bibliofílic, so
bretot des de l'òptica formal, acurada però sense pre
tensió artística. És el mateix cas de la col·lecció de 
l'editorial Barcino, «Els Nostres Clàssics», ideada i 
dirigida per Josep Maria de Casacuberta, i iniciada el 
1924. Com l'anterior, no es tracta tampoc d'edicions 
limitades i pertanyen a una via diferent de la bibliofí
lia erudita vuitcentista. 

Alhora, en ple Noucentisme, durant la República i 
fins la Guerra, es publicaren igualment un gran nom
bre de llibres o, més ben dit, de llibrets —pel seu pe
tit format—, producte de la florida noucentista, que 
continuà viva fins la Guerra i fins i tot després, de ma
nera forçosament soterrada. Em refereixo en bona 
part a l'esclat poètic protagonitzat per Salvat-Papas-
seit, Joaquim Folguera —traspassat molt prematura
ment—, Carles Riba, López-Picó..., els versos dels 
quals foren acompanyats de les il·lustracions o petits 
gravats xilografies o calcografies, de Josep Obiols, Ri
card Marlet, Xavier Nogués, D'Ivori, Enric C. Ricart... 
Una nova petita bibliofília d'obres contemporànies, 
en mans potser no tant dels bibliòfils d'arrel vuitcen
tista, sinó dels intel·lectuals, tot i que de vegades 
ambdues figures podien coincidir. Un tipus de llibre 
que generalment incloïa imatges fotomecàniques, 
fins i tot quan la il·lustració original era un gravat xi-
logràfic 0 calcogràfic. 

Barcelona. Barcelona, Sala 
Gaspar - Galeria Metros -
Belarte, 1964, il·lustracions 
de Joan Miró (1893-1983) . 

NOJTR 

Logotip de la col·lecció Els 
Nostres Clàssics, fundada 
l'any 1924 per Josep M. de 
Casacuberta, 
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i l l ^ « î Uf rDï tcTnwE rniRÍniia puklH^lfiril dr l'ífiva. 
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Barcelona. Barcelona, Sala 
Gaspar - Galeria Metràs -
Belarte, 1964, il·lustracions 
de Joan Miró (1893-1983). 

Què havia passat mentrestant amb les edicions 
concebudes per la mateixa Societat Catalana de Bi
bliòfils? La cosa certa és que tot i que el 1904 l'enti
tat havia encarregat a Eudald Canivell, un dels grans 
protagonistes de les arts gràfiques catalanes del tom
bant de segle, el disseny d'un caràcter gòtic per a les 
seves futures edicions, que fou el denominat gòtic in
cunable Canivell, la seva capacitat editora fou més 
aviat escassa. Entre el 1905 i el 1912, darrer any de 
la seva curta existència, la Societat publicà només 
vuit llibres, tots de caire medievalitzant, tal com s'es
queia amb els seus principis, però només en tres d'a
quests s'adoptaren els tipus de Canivell, que s'aplica
ren sobretot en treballs decoratius i en petits impresos 
de tot tipus. 

Des del 1912, doncs, no se sap res més de la So
cietat, i sembla que no es tornà a parlar de bibliofília 
des de l'òptica corporativa fins a l'any 1927, quan es 
creà un petit grup. Els XII, car aquest era el nombre 
dels seus membres, tots ells bons amants dels llibres 
i amb biblioteques notables. Aquesta fou una reunió 
important, però també breu. Miquel I Planas n'havia 
format part, fent d'enllaç entre la primera societat i la 
segona, com també havia de fer encara amb una ter

cera, avui ben viva, l'Associació de Bibliòfils de Bar
celona, ja somiada per alguns durant els darrers anys 
vint i els trenta, però la creació del qual s'ajornà fins 
el 1944, un cop superada la més immediata i negra 
postguerra. En aquesta nadala parla de l'Associació 
Jordi Estruga, el seu president actual. Cal afegir que 
un any després, el 1945, es fundà l'Associació de Bi
bliòfils de Tarragona, que aplegà una vintena de mem
bres sota l'impuls del notari Josep Gramunt i Subiela. 

Quina és la bibliofília que promocionen aquests bi
bliòfils?^ En una primera etapa, des del 1945 fins als 
darrers anys vuitanta, solen seguir la tendència dels 
bibliòfils vuitcentistes i de la primera meitat de segle, 
és a dir, reediten obres clàssiques, o bé en fan facsí
mils amb textos introductoris de grans especialistes, 
en els quals es prima sempre la cura tipogràfica i el 
paper, i on tan sols trobem algun element ornamental. 
En una segona etapa, introdueixen el gust per l'edició 
del llibre més literari —ja sigui prosa o poesia—, com
plementat amb il·lustracions, en la línia oberta ja 
abans de la guerra per l'editor Gustau Gili Roig amb la 
col·lecció «La Cometa» (1930), i continuada, ja a la 
postguerra, en altres col·leccions del mateix editor o 
de l'editorial Montaner y Simón (com ara la col·lecció 
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André de Bouchet: Air, París, 
Maeght, 1971 , il·lustracions 
d'Antoni Tàpies (1923). 

«Hora», 1942-1952, dirigida per Ramon de Camp-
many), o en les de l'editorial regentada per Joaquim 
Horta i Boadella, generalment plenes d'il·lustracions a 
base de gravats o litografies de gran qualitat. 

Aquestes edicions que acabo d'esmentar, d'escola 
francesa, anomenades ó'alta bibliofília, són conside
rades avui per bibliòfils i estudiosos com unes de les 
manifestacions més àlgides de la bibliofília del segle 
XX, car contribueixen a la consolidació definitiva del 
llibre com a objecte d'art. 

Si parlem ja plenament de la postguerra, hem de 
recordar tota una sèrie de publicacions catalanes —i 
fins i tot algunes en castellà de temes catalans— 
d'alt risc, sabent quines eren aleshores les circums
tàncies, que de vegades no arribaven ni als cent 
exemplars." Editors com la família Millà, però també 
alguns corredors de llibres —protagonistes principals 
de les vendes d'aquest tipus de publicació—, com 
ara Pere Pujol i Casademont, bibliòfils com l'indus
trial Josep M. Vall Perdigó i la seva col·lecció d'«Els 
55», i igualment Joaquim Estrems, que el 1941 ha
via editat clandestinament les Poesies óe Rubió i Ors, 
el qual fou el primer llibre de bibliòfil editat en cata
là sense permís de la censura espanyola, o Jaume 

Pla, el pintor i gravador que havia d'esdevenir un dels 
noms clau de la bibliofília catalana de la segona mei
tat del segle xx, foren només alguns dels seus prota
gonistes més destacats. Recordem també les edi
cions clandestines de La Sirena, editada per Josep 
Palau i Fabre durant els anys quaranta, o el segon vo
lum publicat sense permís de la censura, les Elegies 
de Bierville (1942 [1943]) de Carles Riba, a cura de 
Frederic-Pau Verrié i el mateix Palau i Fabre. Cal es
mentar també les edicions de petit format de Torrell 
de Reus o d'altres editorials, com ara Aymà amb la 
seva col·lecció d'història «Guió d'Or» (1947-1963), 
Janés, Joventut... 

Però al costat d'aquests llibres, generalment de 
format petit o mitjà, de tiratge molt reduït i acurada 
tipografia, paper de f i l , per bé que no sempre, i amb 
alguna il·lustració o bé amb vinyetes decoratives, tam
bé fins i tot a l'exili es feren alguns llibres d'alta bi
bliofília (o prou alta bibliofília, si se'm permet aquest 
comentari). Es tracta sobretot de les edicions impul
sades per Ferran Canyameres des de l'editorial Albor, 
a París, de les quals el llibre més valorat avui des de 
l'òptica bibliofílica és el titulat Dos contes (1947), de 
Ramon Raventós, amb gravats de Picasso. Dins d'a-
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quest grup i fets a Barcelona mateix, s'hi han d'in
cloure els llibres de l'editorial Móns Florís, fundada el 
1944 per Joan D'Ivori. 

D'Ivori era el pseudònim de Joan Vila, el dibuixant 
que precisament s'havia iniciat en el camp de la 
il·lustració no sols del llibre, sinó sobretot del llibre de 
bibliòfil, des de ben jove, treballant per a Ramon Mi
quel i Planas. Ell fou l'il·lustrador, entre altres coses, 
de les capçaleres d'amorets de la revista Bibliofília, 
editada per Miquel, d ' f / rondallah català (1909), 
d'alguns volums de la seva «Biblioteca Catalana», de 
la «Requena Colección del Bibliófilo» o de la petita 
col·lecció «Amor del Llibre», de la qual només es pu
blicaren dos títols (un d'aquests. La llegenda del lli
breter assassí de Barcelona, 1928, fou també il·lus
trat per D'Ivori). Amb uns antecedents com aquests, 
no és estrany que l'any 1944, en plena postguerra, el 
dibuixant recuperés el món de la bibliofília, tot i que 
d'una manera totalment diferent.' Recupera títols 
clàssics, catalans o no, els edita (evidentment en cas
tellà), i, sobretot, els farceix d'il·lustracions seves, les 
quals de vegades són acolorides a mà. Bibliofília de 
postguerra, en la qual D'Ivori inverteix moltes hores, 
mai no proporcionals als guanys, per descomptat. I 

arriba fins i tot a crear el llibre únic, el tiratge més 
curt, amb dos títols: 25 poemas orientales (1946) i 
Un torneig al born (1946), llibre en què, com un mi
niaturista medieval, enriqueix i acoloreix els seus di
buixos, que tradueixen ambients llunyans amb un 
personal romanticisme. Però Vila mor prematurament 
el 1947, i amb ell s'acaba aquesta follia bibliofílica 
del llibre únic. 

Dos noms cabdals de la bibliofília que cal situar, 
almenys en part, en aquesta etapa —i que mereixen 
un tractament específic en la nadala present, a càrrec 
de Francesc Xavier Puig Rovira— són Lluís Jou 
(1882-1968) i el ja esmentat Jaume Pla (1914-
1995). El primer, deixeble d'Eudald Canivell, des 
dels anys vint treballa i viu a França, on desenvolupa 
la seva tasca de gravador xilògraf de gran renom, cre
ador de caràcters tipogràfics i editor dels seus llibres, 
en l'elaboració dels quals es fa càrrec de tots els as
pectes; és, doncs, un veritable "arquitecte" del llibre. 

Jaume Pla és el segon nom, al qual ja he fet refe
rència més amunt. Pintor, gravador, excel·lent artesà 
del burí i bon xilògraf. Pla no sols és un dels grans co
neixedors de les tècniques del gravat, que revifa i di
fon a través de les seves edicions de La Rosa Vera, 

Cela, Camilo José (1916): 
Gavilla de fàbulas sin amor. 
Mallorca, Papeles de Son 
Armadans, 1952, il·lustra
cions de Picasso (1881-
1973). 
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sinó que, a més, estima i fa realitat un llibre de bi
bliòfil, d'alta bibliofília, que esdevé modèlic en tots 
els seus aspectes: paper, tintes, composició tipogràfi
ca, gravats que l'il·lustren, format, relligats... D'altra 
banda, com a estudiós i teòric analitza aquest tipus 
de produccions; les seves reflexions el duen a consi
derar que un llibre de bibliòfil ha de ser una obra d'art 
global, una suma d'elements inseparables els uns 
dels altres, que contribueixen al resultat definitiu.® 

En resum, aquesta bibliofília de postguerra, ja si
gui la clandestina, culta o més popular, o la "bibliofí
lia de l'estraperlo", impulsada per gent sobtadament 
enriquida i amb necessitat d'ennoblir-se culturalment 
—cosa per la qual podia arribar a exigir un exemplar 
únic—, adquireix una gran volada i ens porta a poder 
parlar d'un moviment bibliofílic considerable, i enca
ra per analitzar i estudiar a fons. 

El llibre d'artista 

Al costat d'aquests llibres de bibliòfil, ja siguin les 
reedicions d'obres cabdals, ja siguin les noves edi
cions (sobretot de poesia, de curt tiratge, que s'inicien 
amb el ÍVlodernisme i que continuen fins a l'actuali
tat), 0 bé els grans llibres il·lustrats mitjançant les tèc
niques de gravat més refinades, fóra imperdonable 
oblidar un altre fenomen lligat igualment al món edi
torial i al món de la plàstica. Em refereixo al fenomen 
conegut com a llibre d'artista, que és un tipus de lli
bre concebut des del terreny artístic i no des del món 
editorial o gràfic, com una peça especial, de tiratge 
també molt reduït i que sol aplegar en els seus fulls 
dos autors diferents: un artista i un literat, amb una in
tervenció molt equilibrada. Un protagonista de la plàs
tica que, generalment a través d'alguna tècnica de 
gravat tradicional o nova, o mitjançant la litografia, 
il·lustra l'obra escrita d'un poeta o prosista. És un lli
bre concebut com un objecte artístic, que es troba 
lluny de ser considerat un vehicle d'informació. Sovint 
és un objecte global que uneix el text, la imatge, els 
papers, les tintes, però també el relligat o, més ben 
dit, la presentació, car pot allunyar-se de la forma tra
dicional, i sol tenir un format d'una certa grandària. 

Però mentre que el llibre de bibliòfil, diguem-ne de 
sempre, és impulsat pels mateixos bibliòfils, per les 
associacions corresponents, per editors sensibles 
—pels amants d'aquest tipus de llibre, en definiti
va—, el llibre d'artista acostuma a ser impulsat pels 

mateixos artistes, o pels seus marxants i galeristes. 
És una nova via de difusió de l'obra d'un artista, equi-
parable en certa manera al també nou concepte d'o
bra gràfica, terme sorgit el 1960, i que avui continua 
permetent més fàcilment la divulgació de l'obra d'art 
contemporània a través de les tècniques de gravat i 
estampació més diverses, i fins i tot més allunyades 
de l'ortodòxia tradicional. 

Potser exagerant, s'ha arribat a dir que el llibre 
d'artista és un dels fenòmens que més han revolucio
nat l'art del segle xx. No obstant això, és cert que 
aquest tipus de llibre avui ja no es pot deslligar de 
l'art del seu temps ni dels seus autors. Els artistes, ja 
siguin pintors, escultors, fotògrafs, gravadors o tot al
hora —recordem que les avantguardes del segle xx i 
les seves conseqüències porten a la configuració d'u
na personalitat artística més àmplia i global, que con
forma un perfil plàstic obert a diverses manifesta
cions alhora—, conreen, per tant, també el gènere 
llibre, si se'm permet dir-ho d'aquesta manera. 

Aquest fenomen, nascut a França a les acaballes 
del segle xix i sobretot al començ del xx, i en el qual el 
marxant Ambroise Vollard tingué un paper essencial, 
pren força a mesura que passen els anys; es consoli
da sobretot a partir de mitjan segle xx, després de la 
segona guerra mundial, en el cas europeu, i ja pràcti
cament al darrer terç de segle en el cas de Catalunya. 
La incorporació dels artistes de més renom en aquest 
camp obre una via que avui, ja al segle xxi, es troba 
ben consolidada. Miró, Subirachs, Tàpies, Guinovart, 
Ràfols Casamada o Clavé —i evidentment Picasso, 
present arreu—, per citar-ne només alguns exemples, 
han participat en aquest nou àmbit, col·laborant amb 
noms com Joan Brossa, un dels artistes més polifacè
tics del món català de la segona meitat del segle xx. 
De generacions posteriors, noms com Hernàndez Pi
juan, Jaume Plensa, Riera Aragó, Perejaume, Perico 
Pastor, Miquel Barceló, Rafael Forteza o Jordi S. Val
verde —artista, aquest darrer, la principal via de ma
nifestació del qual és precisament el llibre, atès que 
considera la pàgina com un suport «més que plàs
tic»—,'' tots ells des de la seva posició concreta, con
ceben, dissenyen, fabriquen, usen i difonen el llibre 
"rar" com a objecte artístic de tota mena, i de vega
des ben lluny del que l'ortodòxia "de manual" diu que 
és un llibre. Però també hi ha bibliòfils que el cer
quen i col·leccionen; generalment es tracta dels ma
teixos col·leccionistes d'art contemporani, galeristes, 
e tc , que solen respondre a un perfil diferent del bi-



30 I Llibres rars del segle xx: del llibre de bibliòfil al llibre d'artista I Pilar Vélez 

Wlérimée, Pròsper (1803-
1870); Carmen, París, Jean 
Orson, 1946, il·lustracions 
d'Antoni Clavé i Sanmartí 
(1913), enquadernació 
Semet Plumell. 



Nadal del 2001 I 31 

bliòfil tradicional, per bé que de vegades ambdues f i 
gures coincideixen. 

El gravat, i generalment les tècniques calcogràfi-
ques —de l'aiguafort i l'aiguatinta al carborúndum—, 
solen ser les eines mitjançant les quals s'expressen 
aquests artistes, que no són pròpiament gravadors, 
però que s'han endinsat també en el terreny de l'obra 
gràfica. I és que, quan aquesta obra gràfica pren for
ma de carpeta o de sèrie, pot confondre's o bé acos
tar-se al llibre d'artista i, per tant, al llibre de bibliòfil 
del segle xx. 

Recordem que obra gràfica original és la denomi
nació que, des del III Congrés Internacional d'Artistes 
celebrat a Viena el 1960, s'atorga al gravat original, 
al gravat artístic, al gravat d'autor, car fins aleshores 
sempre s'havia parlat només de gravat. És a dir, a par
tir del 1960 es va obrir la porta a tota mena de tècni
ques, i sobretot a la litografia —que, de fet, és un sis
tema d'estampació i no una tècnica de gravat. Això va 
significar, doncs, l'obertura definitiva del camp del 
gravat d'autor, del gravat com a mitjà d'expressió 
plàstica, molt lluny ja del gravat de reproducció, que 
havia començat a perdre el seu sentit a les acaballes 
del segle xix, amb el primer desenvolupament dels 
procediments fotomecànics. També va significar, així 
mateix, un allunyament de l'ortodòxia més purista del 
món del gravat. 

Al darrera de tot aquest moviment hi ha alguns pro
fessionals i alguns tallers d'estampació —Joan Bàr
bara, Pere Puiggròs, Magí Baleta, Jordi Rosés i Pilar 
Lloret, etc.— que no poden oblidar-se sota cap con
cepte. Joan Bàrbara, més enllà d'estampador notabi-
líssim, és un dels principals artistes del gravat català 
de la segona meitat del segle xx, camp que ha conre
at i conrea no sols com a obra autònoma, sinó sovint 
com a part integrant de llibres de bibliòfil o d'artista 
que ell mateix concep, dissenya i edita. 

Un darrer cas a mig camí entre el llibre de bibliòfil 
tradicional i el llibre d'artista pot servir per cloure 
aquestes línies d'aproximació al llibre de bibliòfil del 
segle xx. Es tracta del de l'olotí Miquel Plana, un dels 
últims professionals de la impremta que, des de l'any 
1973, s'ha endinsat en el terreny de la creació del l l i
bre des de tots els angles, amb un tarannà singular i 
inconfusible, que recull encara l'esperit del llibre ar
tesà, de la tipografia de plom, etc.'" 

Tanmateix, les novetats del segle xx no s'acaben 
aquí, ja que dins del concepte de llibre-objecte —que 
sovint ja no pot guardar-se en un prestatge com el lli

bre de bibliòfil tradicional—, cal incloure encara un 
altre tipus de llibre, producte dels professionals del 
disseny gràfic que, de vegades, s'introdueixen també 
en aquest terreny, freqüentment amb una intenció un 
xic lúdica. Un bon exemple d'aquest darrer tipus de 
llibre són els produïts per les Edicions de l'Eixample, 
sota la direcció de Salvador Saura i Ramon Torrente, 
amb volums, avui ja clàssics en el seu gènere, com 
ara So/so/ef (1983) i La/V/í (1987), fets en col·labo
ració amb el grup teatral Els Comediants; es tracta de 
veritables compendis de tot tipus de tècniques, solu
cions i enginys gràfics —retallables, còmics, teatrins 
desplegables, etc. 

Les definicions no són mai prou exactes ni prou 
precises, i és molt difícil col·locar un autor o un llibre, 
en aquest cas, sota una definició rígida. Llibre de bi
bliòfil, llibre d'artista, llibre d'autor, són denomina
cions que de vegades se superposen o es comple
menten. Però el cert és que tots els llibres de què he 
parlat fins ara tenen un interès especial, una certa ra
resa, un tiratge força curt..., és a dir, que responen a 
la denominació de rars per un motiu o altre, adjectiu 
que apareixia a la definició dels diccionaris. 

La tasca substitutòria dels erudits vuitcentistes ha 
quedat superada, afortunadament, amb el transcurs 
dels anys, per diverses vies editorials. La modernitza
ció, el canvi i la introducció de noves tecnologies grà
fiques, fins arribar a l'aplicació de la tecnologia infor
màtica, i els nous i heterogenis camins que ha seguit 
l'art durant la segona meitat del segle xx, fan que el 
llibre "rar" pugui ser avui també molt divers. De fet, 
el llibre com a objecte, ja sigui tradicional o més in
novador, més valorat pel gaudi estètic que per la seva 
lectura, l'any 2001 continua seduint determinades 
persones, bibliòfils, col·leccionistes d'art, editors, es
tudiosos 0 artistes. De ben segur, el llibre-objecte res
pon al desig de tenir-lo a les mans, de posseir-lo, d'a
tresorar-lo... un desig que és tan propi de la condició 
humana, la nostra. 

Després d'haver fet aquest recorregut, ràpid com 
exigeix l'ocasió, pel llibre rar o especial del segle xx, és 
clar que cal endinsar-s'hi en profunditat per no obli
dar-se de res ni de ningú. Editors, artistes, gravadors, 
impressors, dissenyadors, artistes i molts altres noms 
que fins ara han restat amagats entre les pàgines del 
llibre que han fet realitat, mereixen un lloc en la his
tòria de la bibliofília catalana del segle xx. Atès que ja 
ens ho mirem des del segle xxi, tot just estrenat, cal 
començar a proposar-se seriosament aquest estudi. 
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Arquitectes i editors dels llibres 
de bibliòfil 
Francesc X. Puig Rovira 

L·n un sentit etimològic, la bibliofília és l'amor als 
llibres. El bibliòfil té els llibres com a objectes d'esti
ma, a causa d'unes qualitats que permeten trobar un 
plaer en la contemplació i l'estudi. Hi ha llibres que 
ja es conceben i editen amb aquesta finalitat: són els 
que s'anomenen llibres de bibliòfil, llibres que es 
consideren no solament com un mitjà de transmissió 
d'idees, com un aparell utilitari, sinó especialment 
com una veritable obra d'art. 

L'amor als llibres neix del tracte freqijent amb ells, 
de tenir-los a l'abast. Comença normalment per l'a
fany de llegir, i porta aparellat el de posseir una bona 
biblioteca, d'aplegar-la volum a volum. Encara que al
gunes vegades tingui l'origen en una herència o en 
una tradició familiar transmesa des de generacions 
passades, la veritable afició és estrictament personal, 
i neix en cada persona quan, en un moment concret, 
en pren consciència. 

La selecció és una característica de la biblioteca 
d'un bibliòfil, que no es mesura només pel nombre de 
volums, per l'acumulació, sinó per la qualitat. Un punt 
comú a la bibliofília, en les diverses varietats, és l'a
preciació estètica del llibre com a obra d'art. Hi ha bi
blioteques amb una especialització temàtica, que pot 
ser molt variada: llibres de caça, de gastronomia, de 
viatges, llibres d'uns determinats autors o d'una de
terminada època, dels quals es procura aplegar les mi
llors edicions, llibres sortits d'un determinat establi
ment tipogràfic, llibres d'arquitectura o d'altres camps 
professionals, llibres infantils o populars. La llista pot 
ser extensa. La cartografia és un aspecte singular. Els 
llibres il·lustrats són un objecte freqüent de la bibliofí
lia; la il·lustració, sovint un aspecte bàsic del llibre ob
jecte de col·leccionisme, està en relació amb el gravat, 
del qual els llibres són la sortida més natural. 

Les enquadernacions o relligadures tenen per a al
guns bibliòfils una consideració no complementària, i 
constitueixen un motiu de col·leccionisme i d'estudi. 
Les relligadures d'art són una especialitat dins de la 
bibliofília. 

La història de la bibliofília està molt lligada amb la 
del llibre. Resulta difícil establir-ne els orígens crono
lògics; a més, en temps antics les persones que te
nien contacte amb els llibres eren molt escasses i 
pertanyien a uns estaments socials molt selectes. És 
al segle xix quan apareixen a Catalunya els primers 
grups organitzats de bibliòfils, motivats per l'objectiu 
comú de fomentar l'amor al llibre. En aquest context 
es publiquen les primeres edicions de bibliòfil, que 
durant el segle xx han tingut un auge notable, si bé 
amb una orientació diferent de la més habitual al se
gle anterior. Es pot afirmar, amb un criteri actual, que 
la bibliofília existeix i té una raó d'existir. 

El concepte de llibre de bibliòfil 

Un llibre de bibliòfil vol dir, tanmateix, alguna cosa 
especifica. Aquest és el tema sobre el qual em propo
so de fer unes reflexions actuals, limitant-les als l l i
bres fets amb les tècniques del segle xx, no al llibre 
antic. Per aproximar-nos al concepte hem de delimi
tar les característiques que li són pròpies. 

De l'anàlisi per separat de cada un dels elements 
dels llibres de bibliòfil i de la seva funció respectiva 
es pot arribar a establir uns principis, a esbossar una 
teoria. Amb el llibre de bibliòfil es pretén assolir la 
major perfecció possible. És innegable que s'ha de te
nir sensibilitat i una idea clara dels valors que ha de 
posseir un llibre, per després poder jutjar en quina 
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12 gravats i un autoretrat de 
Jaume Pla. Barcelona, Rosa 
Vera, 1982, il·lustracions de 
Jaume Pla (1914-1995) . 



36 I Arquitectes i editors dels llibres de bibliòfil I Francesc X. Puig Rovira 

12 aiguaforts i un autoretrat 
de Josep Granyer, introducció 
de Jaume Pla (1914-1995) i 
il·lustracions líriques de Pere 
Quart (1899-1986) , Barce
lona, Rosa Vera, 1962, 

mesura s'han aconseguit. En l'àmbit de la cultura ca
talana, dos estudiosos o teoritzadors destacats sobre 
la bibliofília i els llibres de bibliòfil han estat Ramon 
Miquel i Planas i Jaume Pla Pallejà; en les seves ide
es em basaré en les reflexions següents. 

Miquel i Planas tracta d'aquesta qüestió principal
ment en una conferència llegida a l'Ateneu de Madrid 
el dia 16 de març de 1922 amb el títol «La formación 
del llbro», i una altra conferència donada al Saló In
ternacional del Llibre d'Art de París l ' I l de setembre 
de 1931, sobre «L'art de la il·lustració del llibre». 
Ambdós textos són recopilats en el llibre Ensayos de 
bibliofília {1929). 

Jaume Pla és un dels pocs que ha exercit una críti
ca responsable i documentada sobre la bibliofília. El 
seu llibre Técnicas delgrabado calcogràfico {19^6, la 
primera edició), únic al seu moment, és bàsic per en
tendre les diverses tècniques de gravat sobre planxa, 
de gran utilitat tant per a aquells que volen aprendre 
de gravar com per als estudiosos i col·leccionistes. El 
llibre s'acaba o es completa amb un capítol titulat 
«Notas sobre bibliofília», on sintetitza, potser per pri
mera vegada, el que són els llibres de bibliòfil; aquest 
capítol ha estat una font bàsica per a molts dels qui 

després hem tingut una predisposició especial per a 
l'estudi i el col·leccionisme de llibres il·lustrats. Els 
conceptes que expressa són avalats per l'experiència i 
el testimoni del seu autor, gravador notable i artífex 
d'un dels treballs més remarcables de la segona mei
tat del segle xx en les edicions de bibliòfil a Catalunya. 

Segons Miquel i Planas, en la conferència esmen
tada de 1922: 

«El llibre és potser l'obra més completa que hagi 
pogut sortir mai de les mans de l'home. El llibre és 
un tot complet, en el qual, a la vegada, la criatura 
humana es mostra creadora, ja que s'hi reuneixen 
un element espiritual, que és l'obra literària fruit 
del pensament, i un element material, que és el l l i
bre mateix en la seva forma tangible. Llibre perfec
te seria aquell en què ambdós elements, cos i àni
ma, es corresponguessin dignament; en què la 
bellesa de l'obra literària tingués una exacta con
cordança amb la bellesa i perfecció dels compo
nents materials que formen el llibre, fins al punt 
que la conjunció constituís una obra d'art integral i 
perfecta. Aquesta és la concepció del llibre que te
nen els bibliòfils.»' 
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Dotze paisatges urbans de 
Barcelona, Barcelona, Rosa 
Vera, 1955; il·lustració de 
Jaume Pla (1914-1995), que 
representa la plaça 
Universitat de Barcelona, 

Ei llibre és una veritable construcció, amb les exi
gències quan a equilibri i solidesa que pot tenir un 
edifici, si bé amb una funció i unes dimensions dife
rents. En la combinació dels elements que formen el 
llibre s'imposen unes normes d'harmonia compara
bles a les que regeixen per a l'obra d'arquitectura, ja 
que una finalitat estètica s'ha d'aconseguir amb uns 
mitjans materials. El mateix autor creu que la recep
ta de les edicions de bibliòfil hauria de ser aquesta: 

«Donat un bon llibre, ha de ser la més correcta 
de les seves versions la que s'imprlmeixl en el mi
llor paper i amb la més perfecta tipografia; s'hi ha 
d'afegir, si escau, les il·lustracions d'un artista ca
pacitat, interpretades amb l'art noble del gravat; la 
relligadura completa dignament el tot.»^ 

Un bon arquitecte que ha de dirigir la construcció 
d'un edifici ha de determinar tots els detalls de l'es
tructura. Ha de saber quina classe de materials de 
cada tipus ha d'emprar, en quina quantitat, i amb 
quin grup d'operaris de cada especialitat pot comptar 
per a l'execució, segons el resultat final que s'ha pro
posat. És absurd començar una obra si no es té el pro

jecte complet. La idea de submissió a un projecte to
tal previ es pot i s'ha d'aplicar a l'execució de! llibre. 

Segons Jaume Pla, l'expressió "llibres de bibliòfi l" 
ha adquirit un significat específic: «La seva justifica
ció deriva de la polidesa d'execució material que es 
persegueix i del to espiritual que denota saber apre
ciar els detalls de perfecció, de bon gust i de sensibi
litat». Per concretar els conceptes, sintetitza que 

«un bon llibre serà el resultat de les condicions se
güents: valor literari del text; perfecció de la part t i 
pogràfica; encert de les il·lustracions —si n'hi ha— 
en la seva doble relació, espiritual amb el text i ma
terial amb la tipografia; resultat aconseguit amb 
aquests elements en el seu aspecte final d'harmo
nia, personalitat i caràcter.»^ 

La tipografia 

La tipografia és un element essencial per a un bon 
llibre, atès que, com a funció primordial, és un text 
per ser llegit. Jaume Pla recomana un tipus de lletra 
comú, clar, senzill, de tall o configuració austera, de 
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Dotze temes de circ, 
Barcelona, Rosa Vera, 1984, 
il·lustracions de Josep 
Granyer (1899-1983) . 

«corte severo» usant la seva mateixa expressió. Ex
perts i erudits en el camp de la tipografia han tractat 
del disseny dels tipus; és convenient estar informats i 
tenir presents les seves idees. 

La mida de la lletra ha de guardar una justa relació 
amb les dimensions de la pàgma. S'ha de parar aten
ció en l'elecció dels tipus, en la justificació encerta
da de les línies i en l'espaiat regular entre aquestes i 
entre les paraules, en la disposició de les pàgines, en 
els marges, etc. L'estructura del text literari pot con
dicionar la configuració de les pàgines; s'hi ha de 
prestar una cura especial quan es tracta de poesia. 

La distribució de blancs i negres a cada ratlla, a 
cada pàgina i en el conjunt del llibre és important. Fa 
mal efecte visual que una ratlla de final de paràgraf 
sigui molt curta, amb un gran espai blanc després del 
punt i a part; també en fa el cas contrari, ésa dir, que 
el punt i a part coincideixi amb un final de línia. I en
cara més la reiteració d'aquestes situacions en una 
mateixa pàgina. 

Pla recomana també l'exclusió, en el possible, de 
les paraules trencades a final de línia. Ho limita a una 
recomanació a seguir només mentre la possible solu
ció alternativa no resulti pitjor que deixar un guionet 
a final de línia; per exemple, l'espaiat excessiu entre 
paraules. 

És habitual que els capítols comencin per la pàgi
na de la dreta, és a dir, senar. Però s'ha de jugar amb 
la proporció adequada d'espais blancs, entre aquesta 
pàgina i l'anterior, que queden encarades, és a dir, 
entre el final d'un capítol i l'inici del següent. 

Les lletres del text han de quedar ben estampades 
sobre el paper, amb el dibuix íntegre, sense perfils 
trencats o desgastats per l'ús. S'ha d'aconseguir una 
igualtat 0 uniformitat de tintatge en una pàgina i en
tre totes les del llibre. Una altra variable és la pressió 
justa: ni massa elevada que deixi empremta en el pa
per ni massa baixa que faci fallar les lletres per de
fecte. Un bon artesà s'ha d'esforçar a resoldre 
aquests problemes; si es fan visibles, ni un bon pa
per, ni els tipus ben elegits, ni la composició acurada 
serveixen per a gran cosa. 

Els titulars a l'inici dels capítols o els que hi pugui 
haver en mig del text, han d'harmonitzar amb el con
junt, tant en el tipus de lletra com en la mida. 

Jaume Pla destaca la importància d'aquestes qües
tions, prenent com a exigència «la perfecció materi
al», per a la qual només admet «la composició a mà, 
ja que cap màquina, ni la moderna monotip, ha acon
seguit la perfecció de la lletra de fosa i l'elasticitat i 
els recursos de la mà del caixlsta». Tanmateix, aques
ta exigència, admissible quan el 1956 escrivia el seu 
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text, difícilment ho és en l'actualitat, ateses les trans
formacions notables que s'han produït en el camp de 
les arts gràfiques. 

Sovmt s'han de buscar solucions que no són fàcils 
per tal d'aconseguir resultats estèticament vàlids des 
del punt de vista gràfic. Algunes vegades s'ha arribat 
a proposar a l'autor del text que modifiqui una frase o 
un paràgraf de la seva obra, amb l'objecte de facilitar 
la solució tipogràfica d'una pàgina rebel. Natural
ment això només és possible si l'autor és vivent i si in
tervé en l'edició. 

De manera molt especial, Jaume Pla insisteix en la 
importància del conjunt. «L'impressor ha de conèixer 
el seu ofici i se li ha d'exigir un treball ben fet. El que 
no se li pot exigir, encara que normalment es faci, es 
que construeixi el llibre. Si la casa la projecta l'arqui
tecte i la construeix el paleta, el llibre l'imprimeix 
l'impressor i el dirigeix una persona que té la respon
sabilitat del conjunt»,'^ que fa la funció d'arquitecte 
del llibre. L'excel·lència final del llibre dependrà de la 
solució globalment encertada del conjunt. 

La il·lustració i rornamentació 

En els llibres de bibliòfil, normalment, les il·lus
tracions constitueixen una part notable. No són in
dispensables, però si n'hi ha, han de reunir algunes 
condicions, Segons Pla, en una edició de bibliòfil no
més són acceptables les tècniques nobles de repro
ducció, entre les quals inclou la xilografia, les diver
ses varietats de talla dolça sobre planxa de metall i la 
litografia. Les il·lustracions han de ser realitzades di
rectament per la mà de l'artista, condició que consi
dera inqüestionable; exclou, per tant, els procedi
ments de reproducció en els quals es necessita la 
intervenció de la màquina per transformar els origi
nals de l'artista en un fotogravat apte per ser imprès 
sobre paper. Aquest és, en síntesi, el pensament de 
Jaume Pla. 

Les il·lustracions, complement ornamental o artís
tic per als textos literaris, representen un enriquiment 
que en fa més agradable la lectura. Són, per tant, ele
ments de riquesa del llibre. Si hi ha il·lustracions, les 
pàgines del llibre no estan formades solament pels 
caràcters tipogràfics, sinó pel conjunt d'elements ico
nogràfics que donen plasticitat als assumptes que 
tracten. 

Tanmateix, l'artista il·lustrador fa una interpretació 

del text. Per tal de penetrar en el contingut de l'obra 
literària, ha de fer una lectura intel·ligent i amb inte
rès. El seu treball ha de ser una reencarnació de l'es
perit que animava l'autor quan l'escrivia, hli ha d'ha
ver un paral·lel entre la sensibilitat de l'il·lustrador i la 
de l'escriptor, una bona compenetració espiritual en
tre ambdós. 

S'ha de distingir la il·lustració de la decoració. La 
decoració es manifesta algunes vegades en les lletres 
capitals i en vinyetes o dibuixos destinats a omplir els 
espais blancs que queden al final d'alguns capítols. 
Els motius decoratius poden tenir o no relació amb el 
text. Algunes vegades també s'empren a les portades 
i als frontispicis, Un artista es pot aplicar a la decora
ció d'un text sense penetrar-hi. Pot ser o no el mateix 
que fa les il·lustracions 

La il·lustració i la decoració no són àmbits ben deli
mitats. Algunes vegades les il·lustracions són interpre
tacions abstractes, no figuratives, en les quals costa 
de veure la relació amb el text. No és insòlit que en un 
llibre de bibliòfil només hi hagi elements decoratius, 
que no són pròpiament il·lustracions. 0, fins i tot, que 
no n'hi hagi, ja que un llibre sense decoració pot ser 
una obra d'art si els tipus són bons i es presta atenció 
a la disposició general. 

En el procés d'establiment del projecte i de l'exe
cució d'una edició de bibliòfil, es pot presentar algun 
problema pràctic inesperat. En posaré un exemple. 
En una edició molt ben preparada, es va projectar que 
ressaltessin molt les lletres capitals, per a les quals 
s'havien previst uns gravats de mida destacable, con
cebuts amb més importància que uns simples ele
ments decoratius. A l'hora de preparar-los, hom es va 
adonar que gairebé tots els capítols començaven amb 
la lletra E. Per evitar aquesta reiteració inadvertida, 
l'autor del text, que participava en l'edició, es va ave
nir a canviar-lo lleugerament. 

Un criteri que Jaume Pla comparteix amb altres 
tractadistes és que un bon artista, fins i tot un bon 
gravador, pot resultar un pèssim il·lustrador, ja que, a 
més de sentit de la composició i inventiva, ha de sa
ber dibuixar de memòria, és a dir, sense model. Si en 
necessita, difícilment podrà il·lustrar llibres d'acció 
amb temes de moviment o de composicions compli
cades. No tots els artistes són realment aptes per a la 
interpretació de tots els textos. 

Algunes vegades s'encarrega la il·lustració d'un lli
bre a un artista sense tenir en compte l'afinitat amb 
el text. Miquel i Planas explica l'anècdota que, a la 
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segona meitat del segle xix, els promotors d'una edi
ció selecta d'un llibre de força acceptació en aquella 
època, la Imitació de Jesucrist óe Kempis, van enco
manar les il·lustracions a Eusebi Planas, litògraf de 
moda, però especialitzat en relats sentimentals d'un 
cert to eròtic. Les il·lustracions que va executar eren 
tan divergents de l'esperit de l'obra i del públic al 
qual anava destinada, que els editors van creure pru
dent de no utilitzar-les. Ells mateixos van decidir fer 
un altre llibre i encarregar a un literat coetani, d'una 
trajectòria més afí a la d'Eusebi Planas, que concebés 
un text d'acord amb les il·lustracions disponibles, per 
tal de poder-les aprofitar. 

L'il·lustrador ha de ser un coneixedor expert de les 
tècniques de gravar i, sobretot, d'aquella que utilitza 
per a les il·lustracions. L'il·lustrador ha de considerar 
el seu treball no en cada il·lustració per separat, sinó 
en el conjunt de totes les del llibre, per tal de seguir 
un criteri d'unitat. 

En la concepció global del llibre, s'ha de parar 
atenció a la manera d'introduir les il·lustracions en el 
cos del llibre. Depèn del director de l'edició, no de 
l'il·lustrador. Jaume Pla rebutja les il·lustracions fora 
de text —hors texte, en el lèxic francès. Opina, amb 
contundència, que això últim és una mostra de como
ditat i de peresa, encara que és una de les solucions 
més emprades, sobretot a la bibliofília francesa. In
tercalar les il·lustracions a les mateixes pàgines del 
text, encara que dificulta el projecte global i pot com
portar inconvenients tècnics, també pot contribuir a 
la solució d'alguns problemes tipogràfics. Sigui quin 
sigui el criteri que s'adopti respecte a la col·locació de 

les il·lustracions, ha de ser coherent al llarg de tot el 
llibre. No es pot seguir més d'una norma ni deixar-ho 
a l'atzar, ja que altrament es pot incórrer en molts de
fectes, fàcilment perceptibles. 

S'ha de tenir present que si a una pàgina tipogràfi
ca s'oposa una d'il·lustrada, s'han de contemplar si
multàniament. Mantenir l'equilibri del conjunt pot 
condicionar la densitat de la tipografia. A més de la 
dependència d'ordre espiritual entre el text i la il·lus
tració, ha d'existir una relació material entre el color 
de la pàgina impresa i la il·lustrada. 

En un llibre de bibliòfil, que no té una finalitat es
trictament funcional, les il·lustracions poden arribar a 
adquirir més importància que el mateix text; llavors el 
seu paper no pot ser considerat com a secundari o 
complementari. Alguns bibliòfils es basen en les 
il·lustracions, més que en els continguts literaris, a 
l'hora de fer la selecció dels llibres per a la seva bi
blioteca. 

En la tradició francesa, la que s'ha seguit princi
palment al nostre país, les edicions de bibliòfil són 
fetes, en general, en un paper de qualitat (d'un gra-
matge que s'aproximi al de la cartolina), amb grans 
marges i sovint amb un bon nombre de gravats. Els 
anglesos, en canvi, atorguen més importància en les 
edicions de bibliòfil a la tipografia, l'excel·lència en el 
disseny i la perfecció del tiratge; consideren que un 
llibre pot ser bell amb poques il·lustracions, i fins i tot 
sense. Bons artesans de la impremta han aconseguit 
contenir tota la bellesa en el simple joc de les lletres 
negres sobre el paper. 
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El paper i altres elements 

El paper és, segons Ramon Miquel i Planas, des
prés del text, un dels elements primordials per als lli
bres de qualitat. Considera que el paper de fil és el 
més recomanable, ja que, a més de la bellesa intrín
seca de la seva matèria, té qualitats insuperables 
quant a resistència i durada. Però hi ha papers de fil 
mal fabricats, amb impureses. A l'hora d'optar, el pa
per elegit ha de tenir les qualitats superficials idònies 
per admetre una bona estampació dels gravats; s'ha 
de tenir present el grau de rugositat, l'espessor i la 
consistència. 

El gruix del paper no és una variable important en si 
mateixa, sinó en funció de les característiques de la t i 
pografia i de les il·lustracions a les quals serveix de 
suport. S'ha d'assegurar que no transparenti i que no 
deixi petjades. Una espessor determinada dóna con
sistència, però l'opció s'ha de fer d'acord amb el nom
bre de pàgines, amb el gruix total del volum. En un 
text d'un nombre reduït de pàgines, per mitjà del gruix 
del paper es pot augmentar el del volum i millorar l'as
pecte global; però en un text llarg pot fer un efecte 
contraproduent. L'augment de la rigidesa a causa del 
gruix del paper fa difícil de passar les pàgines i, a més, 
en aquests casos el paper sovint s'arruga o es defor
ma. Miquel i Planas considera preferible, si és possi
ble, publicar una obra en un sol volum; ofereix l'avan
tatge que es pot examinar tot el llibre sense deixar-lo i 
també evita el risc que se'n pugui perdre un volum. 

Entre les qualitats del paper s'ha de considerar la 
vulnerabilitat a causa de la humitat, de la pols, dels 
fongs i d'altres agents contaminants. Miquel i Planas 
rebutja amb contundència el paper couché per a les 
edicions de bibliòfil. Si hi ha gravats calcografies, no 
és idoni per a l'estampació. En altres casos pot pre
sentar un aspecte agradable i s'ha usat per a algunes 
edicions selectes, però no pas de bibliòfil. Presenta 
l'inconvenient que es deteriora amb facilitat; segons 
les condicions en què es guarden els llibres, els fulls 
s'adhereixen entre ells amb excessiva facilitat. Hi ha 
aspectes tècnics dels quals no es pot prescindir. 

Les mides del llibres també s'han de tenir en 
compte. Hi pot influir l'extensió del text. Algunes ve
gades es considera que una mida gran, superior al 
foli, dóna distinció al llibre de bibliòfil, sense comp
tar amb la dificultat de poder col·locar-lo en bones 
condicions en un moble llibreria. Les mides han ser 
compatibles amb els formats de paper per evitar que 

hi hagi deixalles o que hagin de predominar els 
blancs, dels quals s'ha de fer un ús correcte, no ex
cessiu. 

El llibre com a unitat 

Un llibre no és solament un text, unes il·lustra
cions, un paper, sinó tots els elements a la vegada. 
Cada llibre de bibliòfil ha de tenir la seva personali
tat. El caràcter i la personalitat són difícils d'aconse
guir i no es poden deixar a l'atzar. 

L'excel·lència de les parts no implica forçosament la 
perfecció del conjunt; fins i tot amb una execució 
acurada de cada part es pot obtenir un resultat global 
inacceptable. Els elements dels llibre han de ser ma-
nejats per un artista que tingui una idea del conjunt. 
Això no vol dir que els artífexs de cada element hagin 
de treballar al dictat, però sí que han d'actuar segons 
unes directrius encaminades a l'harmonia i a l'equili
bri total, conceptes primordials en bibliofília, que 
molts autors concreten en l'expressió "arquitectura 
del llibre". Miquel i Planas es refereix, a més, a la bio
logia del llibre, és a dir, al llibre com a ésser viu. 

Els reiteradament citats Ramon Miquel i Planas i 
Jaume Pla no han estat només uns observadors atents 
de l'obra d'altri, sinó que han participat en diversos 
aspectes de l'edició, cosa que ha permès que les se
ves reflexions s'enriquissin amb l'experiència perso
nal, el treball propi i d'artífexs propers. L'observació 
de les edicions que s'han publicat, dels resultats que 
s'han aconseguit i dels defectes que no s'han evitat 
els ha permès fer una anàlisi crítica i responsable, i 
establir uns principis teòrics de la bibliofília. 

Personalitats de l'art I de l'arquitectura del llibre 

Pere Bohigas, erudit en temes de bibliografia, situa 
vers l'any 1875 l'inici a Catalunya d'un corrent digni-
ficador del llibre, en el qual participaren diverses per
sones coneixedores dels moviments semblants nas
cuts a França i a Anglaterra. El temor, dins un sector 
minoritari d'amants del llibre, que la mecanització de 
la producció editorial comportés un empobriment de 
les arts del llibre, va ser el germen d'un corrent que 
volia mantenir que «cert tipus de llibres deixés de ser 
un producte exclusivament industrial i es convertís en 
un producte artesà».^ 

Un efecte d'aquest corrent fou la creació d'establi
ments amb voluntat de seguir un esperit renovador en 
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la tipografia. Lligat amb l'anterior hi ha l'edició de lli
bres de qualitat, que avui es valoren com a exemplars 
de bibliofília, encara que al seu moment eren consi
derats simplement obres exquisides, contemplades 
en el seu conjunt per la tipografia, la maquetació, la 
il·lustració, l'acabat, la reliigadura. La il·lustració o or
namentació de llibres adquireix un caràcter notable, 
amb grau divers de notabilitat, i diversos artistes hi 
treballen. 

Aquesta reivindicació del llibre s'ha d'emmarcar en 
l'auge del Modernisme, que suposa una expansió en 
el conreu i en la difusió de les arts, i alhora la impo
sició d'un criteri estètic que s'ha estès a les aplica
cions als objectes utilitaris susceptibles de bellesa, 
entre els quals hi ha els llibres selectes. El mateix 
Pere Bohigas explicita que el llibre pot ser considerat 
en el seu aspecte artístic: 

«El llibre, encara que sigui un objecte utilitari, 
és susceptible de bellesa, com tots els objectes uti
litaris. Els mobles poden tenir un valor artístic; hi 
ha una ceràmica d'art. En el llibre també hi ha un 
llibre d'art i un altre llibre que, sense ser d'art, està 
influït pels corrents artístics o és d'execució tan 
acurada que, de fet, resulta un objecte artístic. 

»L'art del llibre pot ser essencialment tipogràfic 
i degut a la bellesa dels tipus, a la bella distribució 
de les ratlles, dels blancs i dels espais impresos. 
Es pot embellir amb elements decoratius, com ara 
frisos, caplletres, il·lustracions, i amb l'enquader
nació. És a dir, sense arribar a ser art pur, el llibre, 
àdhuc el llibre utilitari, pot ser un objecte bell. 
D'altra banda, el llibre pot ser també un objecte 
que no persegueixi més finalitat que la de fer una 
obra artística independentment del seu contingut i 
de la utilitat que pugui reportar.»*^ 

A l'inici del segle xx, al mateix temps que sorgiren 
les primeres associacions de bibliòfils, que han estat 
estudiades amb profunditat per Pilar Vélez, diversos 
artesans crearen tallers tipogràfics nous amb el pro
pòsit de confeccionar obres de qualitat. Esmentem, 
en primer lloc, Joan Oliva i Milà (1858-1911), el qual 
s'inicià des de jove en l'ofici de tipògraf; per aprofun
dir en els seus coneixements féu estades a París i 
Londres, on treballà en els acreditats tallers Motteroz 
i Harrison, considerats entre els més avançats en els 
procediments tècnics i en les tendències renovadores 
de la tipografia. Joan Oliva adoptà aquests procedi

ments i tendències en posar en marxa el seu propi ta
ller, a Vilanova i la Geltrú, el 1899, del qual, en pocs 
anys, sortiren llibres i impresos de gran qualitat tipo
gràfica, entre els més notables i representatius del 
seu temps. Joan Oliva ha estat considerat un pioner 
de la renaixença en la tècnica i en l'arquitectura del 
llibre d'acord amb els postulats del britànic William 
Morris. A la seva mort, l'establiment de Vilanova va 
ser continuat pels seus fills Víctor i Demetri Oliva i 
Sala; el 1915, per tal de gaudir de més possibilitats, 
el traslladaren a Barcelona, on desenvoluparen una 
gran tasca en les arts del llibre durant més de seixan
ta anys, sota el nom comercial d'Oliva de Vilanova. 

En la primera etapa, Oliva fou bàsicament impres
sor. Algunes obres foren editades per iniciativa seva, 
d'altres per encàrrec d'algun grup de bibliòfils o d'al
gun incipient editor. En aquesta època comença, en 
el món del llibre, la diferenciació entre la funció im
pressora i l'editora, que derivà gradualment cap al ca
ràcter d'empresa comercial. 

Coetàniament altres tallers tipogràfics fan produc
tes d'elevada qualitat. El de Fidel Giró i Brouil (1849-
1926), creat cap al 1885, és un dels que més va tre
ballar en llibres de luxe i il·lustrats. Un altre, creat a 
Barcelona (1890), és el de Francesc Altés i Alabart 
(1855-1926). Uns anys més tard (1917) es posa en 
funcionament el de Joan Sallent i Prat (1879-1936), 
a Sabadell. El 1883 havia iniciat la producció el de 
Viader a Sant Feliu de Guíxols. Aquests són alguns 
dels establiments més acreditats, no pas els únics, 
que durant molts anys realitzen treballs tipogràfics de 
qualitat. 

Eudald Canivell i Masbernat (1858-1928) és un 
personatge molt notable. Iniciat des de molt jove en 
la professió de la impremta, treballà en diversos esta
bliments on s'esforçà a dignificar l'ofici. Una estada 
a París li permeté conèixer i introduir noves tècniques 
i nous tipus, que van significar una innovació. Alhora 
contribuí a la recuperació dels tipus gòtics; ell mateix 
en va dissenyar i fondre. Home idealista i generós, 
amb l'exercici de la professió i amb la publicació de 
diversos treballs en revistes contribuí a ennoblir l'art 
de la impremta i a introduir els nous criteris estètics 
de la seva època a la indústria.' Canivell fou «un ar
tesà i un autodidacta, que es féu una respectable cul
tura bibliogràfica i d'arts gràfiques i que cooperà en 
totes les empreses bibliofíliques importants del seu 
temps»;^ una mostra d'aquesta actitud és l'edició 
dels Anuaríos de las Artés Gràficas Neufville, apare-
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guts anualment entre el 1910 i el 1922. Fou un dels 
fundadors de l'Institut Català de les Arts del Llibre 
(1897), de gran importància en la promoció del sec
tor. Segons Josep F. Ràfols, «Canivell fou a Espanya 
el tractadista més coneixedor de tot allò que concer
neix les arts gràfiques».'' 

El citat Ramon Miquel i Planas {1874-1950) so
bresurten el foment del gust pel llibre i en l'aportació 
per establir uns principis d'amor al llibre. Segons Pi
lar Vélez, l'obra promoguda per ell és «un esglaó in
termedi entre una bibliofília volgudament erudita i 
una altra de pretesament lúdica i artística».'" Vélez 
considera Miquel i Planas «el protagonista central de 
la producció bibliofílica dels primers anys de segle, 
atesa la seva intervenció en el món del llibre, ja sigui 
a través de les seves edicions, de les col·laboracions 
amb les principals impremtes del moment, com a cre
ador de revistes, promocionador d'artistes, membre 
de la Societat Catalana de Bibliòfils, etc.»" 

Des del final del segle xix es publiquen llibres o 
col·leccions que són considerades de bibliòfil, potser 
millor llibres de bibliòfil erudits, perquè sovint repro
dueixen textos antics. Adquireixen caràcter per la sin
gularitat dels textos, per la qualitat de la tipografia i 
del paper, per la cura del treball, en alguns casos per 
la relligadura; en resum, pel conjunt del llibre, més 
que no pas per les il·lustracions, pera les quals, si n'hi 
ha, s'empren reproduccions fotomecàniques de dibui
xos, que en aquesta època representen una novetat 
tècnica, o bé gravats artesans en fusta tirats amb les 
planxes antigues. 

A partir de la segona dècada del segle xx, alguns ar
tistes descobreixen de nou els antics procediments de 
gravar i en fan ús com un mitjà d'expressió artística, 
no amb la finalitat utilitària de reproduir imatges. A 
França i en altres països europeus s'inicia un movi
ment de represa del gravat, al qual es dediquen amb 
empenta figures destacades de la renovació artística. 
En aquests anys té lloc a Catalunya un canvi en el mo
viment i en el gust artístic, del Modernisme al Nou
centisme, postulats del qual són r«ordre» i r«obra 
ben feta». La revifalla i l'elevació a categoria artística 
de la xilografia, de la qual, cap al 1920, són artífexs 
artistes com ara Josep Obiols i Enric C. Ricart, entre 
d'altres, s'ha de considerar en aquest marc. Xavier 
Nogués és un dels primers a emprar el gravat calco-
gràfic. 

La contribució dels artistes gravadors a les arts del 
llibre dóna lloc a un nou tipus de llibre il·lustrat, nom 



44 I Arquitectes i editors dels llibres de bibliòfil I Francesc X. Puig Rovira 

que pren una significació diferent de la que tenia al 
segle XIX. Sobretot a França, aproximadament des del 
1920, pren empenta aquest tipus de llibres, que tot 
seguit gaudeix d'una gran acceptació i passa a ocupar 
un lloc propi dins la vida i la societat cultural con
temporànies. Són els que actualment s'anomenen lli
bres de bibliòfil, amb la pretensió d'aconseguir la 
unió harmoniosa entre tipografia i la imatge executa
da directament per un artista. 

Entre nosaltres, aquestes edicions arriben amb re
tard i amb menys empenta. Es considera que n'és 
l'iniciador Gustau Gili Roig (1858-1945), propietari 
d'una de les principals indústries editorials del seu 
temps, fundada el 1902, i alhora un bon amant dels 
llibres. Gili coneix a França les edicions de bibliòfil i 
vol implantar-les a casa nostra, seguint els criteris 
que s'havien imposat al país veí. A la seva editorial 
projecta la col·lecció de «La Cometa», que des de 
l'origen obre una etapa i implanta un nou concepte en 
la bibliofília. El primer títol publicat és Semana San
ta (1930), de Gabriel Miró, amb gravats del francès 
Jean-Gabriel Daragnès (1886-1950), mestre grava
dor en tots els procediments, erudit i promotor del 
gust pel gravat. El segon títol és La vida es sueno 
(1933), de Calderón de la Barca, amb gravats en fus
ta, en color, sobre la base de dues o més planxes, ori
ginals d'Enric C. Ricart. Segons Jaume Pla, «els l l i
bres de "La Cometa" han passat a ser clàssics de la 
bibliofília autòctona».'' Després de publicar pocs tí
tols més,'' la Guerra Civil interromp les edicions, que 
no es reprenen fins alguns anys després del 1939, 
amb la continuació de la col·lecció «La Cometa», i 
amb l'inici d'una de nova, «Armiiïo», de presentació 
més senzilla. 

L'editorial Montaner i Simón, fundada el 1861, 
que al segle xix havia publicat molts llibres il·lustrats 
d'apreciable qualitat, inicia a partir de 1942 les edi
cions de bibliòfil, dins de la col·lecció «Hora», sota la 
direcció el pintor i gravador Ramon de Capmany i 
IVlontaner (1899-1992), emparentat amb els propie
taris de l'empresa, el qual és quasi sempre l'artífex de 
les il·lustracions, en aiguafort, caracteritzades pel seu 
dibuix detallat i per la utilització i aplicació peculiars 
de l'acoloriment en l'estampació, sota la influència 
del gravador francès Edouard Chimot, resident tem
poral a Barcelona per causa de la guerra. Els primers 
llibres són amb text en castellà, ateses les circums
tàncies, però després en fa alguns en català. 

Joaquim Horta i Boadella (1878-1956), com a edi

tor i com a impressor, també exerceix un paper apre
ciable en el camp de la bibliofília. 

El 1948, el gravador i pintor Jaume Pla Pallejà 
(1914-1995), amb el patrocini del col·leccionista i 
mecenes Víctor M. d'imbert, inicia a Barcelona les 
col·leccions de La Rosa Vera, que, amb l'edició de lli
bres de bibliòfil i de sèries de gravats, fan una de les 
aportacions més notables a la bibliofília i a l'expansió 
del gravat, en la qual van participar alguns artistes re
coneguts que el practicaven per primera vegada. 

El paper de Jaume Pla és polifacètic. És un grava
dor extraordinari, que domina amb perfecció totes les 
tècniques i procediments, un promotor del gravat i de 
les edicions selectes, i alhora un teòric d'aquestes ma
tèries, amb uns criteris precisos, estrictes i exigents, 
exposats a través de diversos llibres i articles. La seva 
tasca personal li va donar autoritat per poder contem
plar el panorama i per censurar amb duresa una falsa 
bibliofília, que no aconseguia el resultat global desit
jat, malgrat usar individualment elements idonis i, en 
general, de cost elevat. Jaume Pla, a més de les edi
cions de La Rosa Vera, va dirigir-ne per a d'altres edi
tors. Ell era un veritable arquitecte del llibre. Del con
cepte que va contribuir a impulsar, en tenia una 
experiència personal autèntica. 

A partir de la fi dels anys quaranta, l'edició de lli
bres de bibliòfil va aconseguir a Barcelona un nivell 
apreciable, gràcies a la tasca dels editors i dels pro
motors. Les principals obres de bibliòfil s'imprimel-
xen en acreditats tallers de tipografia, entre els quals, 
en aquest període, ocupen un lloc important el ja 
mencionat de Joan Sallent, i dels seus successors, de 
Sabadell, i el de la Sociedad Alianza de Artés Gràfi-
cas (SADAG), de Barcelona, successor de Guinart i 
Pujolar." Una tasca tenaç i acurada, modesta però 
digna de reconeixement, és la de Salvador Salvadó i 
Cots, que, en un petit taller del barri de Gràcia, im
primí molts llibres de qualitat, en general en llengua 
catalana, executats amb una gran escassesa de mit
jans, sovint a la clandestinitat, amb un lloable des
preniment personal, però amb un resultat molt apre
ciable. 

Paral·lelament, hi ha il·lustradors notables, encara 
que potser alguns pertanyen a una generació anterior. 
Enric C. Ricart, Antoni Ollé Pinell. Ricard Marlet, An
toni Gelabert, Josep Obiols, entre d'altres, sobresur
ten com a xilògrafs, i Jaume Pla, Xavier Nogués, Emi
li Grau Sala, Antoni Vila Arrufat, Ramon de Capmany, 
també entre altres, en el camp de la calcografia. 
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Espriu, Salvador (1913-
1985): Cançons des del 
silenci. Olot, Delta, 1982, 
il·lustracions de Miquel Plana 
(1943). 
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Els llibres de bibliòfil de cada una de les editorials 
0 col·leccions citades tenen unes característiques que 
els fan inconfusibles i els distingeixen de les d'altres. 
Es pot dir que són projectades per arquitectes dife
rents. 

Un cas singular és el notable xilògraf i artífex total 
d'obres de bibliòfil Lluís Jou i Senabre (1882-1968), 
nascut a Gràcia i deixeble d'Eudald Canivell. Català 
de naixement i d'esperit, des dels anys vint fa quasi 
tota la seva tasca, apreciada mundialment, a França, 
a París i a Els Baus, a la Provença, on té l'últim taller 
i on li arriba la mort. En alguns casos fa d'il·lustrador 
per encàrrec d'altres editors o escriptors, però on més 
destaca és com a realitzador total dels seus llibres, en 
els quals, a més dels gravats de les il·lustracions, s'o
cupa de tota la construcció i decoració del llibre, i 
empra una tipografia pròpia, dissenyada per ell ma
teix. En aquest artista, i en algun altre, s'ha de dis-
tingir entre els llibres fets per la seva iniciativa i els 
que són d'encàrrec; els primers tenen una identitat i 
un caràcter propis. Jou és un altre arquitecte del l l i
bre. 

Finalment, quan, a l'últim terç del segle, havien 
desaparegut la majoria de les impremtes i dels artis
tes esmentats i semblava que la bibliofília entrava en 
una etapa d'extinció, ha sortit una personalitat singu
lar, Miquel Plana Corcó (1943). Bon coneixedor del 
món del llibre i de la impremta, des del seu taller d'O
lot s'hi ha dedicat amb la major fidelitat possible als 
mètodes artesans, procurant conservar els elements i 
els instruments tradicionals, que la indústria gràfica 
sovint deixa fora de servei perquè els considera obso
lets. Miquel Plana té cura de tots els aspectes de l'e
dició. Té present sempre el projecte i la direcció glo
bal; és un veritable arquitecte del llibre, però també 
l'artífex directe de cada una de les fases, ja que a 
més de professional de la impremta és dibuixant i 
gravador. Quan, el treball corresponent a alguna fase 
de l'elaboració, l'ha d'encarregar a un industrial o a 
un artesà, el projecta amb detall i en supervisa direc
tament l'execució. Sovint ell mateix és l'autor de les 
il·lustracions; quan les fa un altre artista, té cura dels 
elements complementaris de la decoració. 

Els llibres de bibliòfil sortits del taller de Miquel 
Plana tenen una personalitat que els distingeix dels 
de qualsevol altre editor del gènere, però, alhora, 
cada títol té uns detalls d'originalitat que el fan dife
rent de qualsevol altre volum. És un veritable artista 
del llibre. No solament executa una obra amb una vo-
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luntat creativa, sinó que està íntimament compene
trat amb el treball que fa, amb un esperit com el que 
hem descrit en artesans-artistes d'altres èpoques, 
que avui és molt poc habitual. Des del 1973 ha fet de 
les edicions la seva dedicació professional i personal, 
i ha aconseguit fer-se un lloc indiscutible en aquest 
camp, en el qual ha donat a la llum un bon nombre 
de llibres que, amb tota certesa, passaran a la histò
ria de la bibliofília catalana del final del segle xx. 

Miquel Plana és un testimoni actual, en el canvi del 
segle XX al xxi, que es poden aconseguir llibres amb un 
resultat adequat, acomodat als principis d'harmonia i 
equilibri, elaborats d'acord amb l'esperit que hem 
procurat reflectir al llarg d'aquest article. 
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Apunts sobre la bibliofília del segle xxi 
Francesc X. Puig Rovira 

L·ls canvis que s'han produït en els últims vint-i-
cinc anys en el camp de les arts gràfiques han estat 
molt profunds, probablement els més notables des de 
la invenció de la impremta. S'han modificat els ma
teixos fonaments de la reproducció seriada dels tex
tos escrits. Tradicionalment, i fins ben entrat el segle 
XX, en les matrius que es tractava de reproduir, les 
parts en blanc i negre estaven situades en plans dife
rents. Els perfils de les lletres que havien de quedar 
en negre i transportaven la tinta al paper eren en un 
pla diferent que la resta. La composició de les parau
les i de les frases es resolia situant manualment les 
peces de les lletres una al costat de l'altra. La com
posició mecànica construïa aquesta matriu per mitjà 
d'un sistema mecanitzat, però en definitiva el procés 
d'impressió era el mateix, en tot cas amb una evolu
ció gradual dels procediments primitius que s'havien 
anat perfeccionant. 

Ara quasi totes les operacions que es feien de forma 
manual han estat objecte de mecanització, que, a me
sura que ha avançat el temps i la tecnologia, no ha sig
nificat només la substitució de les eines manuals per 
unes altres de mecàniques, com va succeir a l'inici de 
la transformació, sinó que màquines cada vegada més 
complexes realitzen les diverses seqüències del pro
cés de forma automàtica; la intel·ligència humana ha 
servit per programar l'automatització més que per or
denar i executar cada una de les fases. 

Els sistemes d'impressió s'han renovat en un grau 
que era impensable fa pocs anys. La matriu està for
mada per una superfície completament llisa; el siste
ma d'entintatge té un fonament fisicoquímic diferent. 
La fotocomposició, basada en tecnologies informàti
ques innovadores, ha substituït la formació de les lí
nies i de les pàgines, i el sistema d'imprimir, de tras

lladar al paper, ha estat substituït per l'òfset. La foto
composició i l'òfset han deixat fora d'ús la tipografia 
clàssica. Els nous mètodes de reproducció d'imatges 
han assolit un perfeccionament notable. 

Les transformacions en els sistemes de producció 
incideixen sobre el sector del llibre, a conseqüència 
de la mecanització de les operacions, de la implanta
ció de noves tècniques en l'organització del treball 
humà, en la producció industrial i en la gestió de l'e
conomia, respecte a la transmissió del producte als 
usuaris. Queda palès en molts aspectes; un d'ells és 
el procés de confecció, amb la separació i l'especia
lització de les diverses fases, però amb la concatena
ció automàtica d'algunes d'aquestes fases, que in
flueixen en la configuració interna i externa del llibre. 
Un altre aspecte està més relacionat amb el mercat: 
el nombre de títols editats, els tiratges de cada títol, 
els sistemes de difusió i comercialització, etc. 

L'estructura econòmica i financera del sector de les 
arts gràfiques també s'ha modificat. Impremtes que, a 
Catalunya, durant els anys cinquanta del segle xx, ha
vien adquirit prestigi per la qualitat dels treballs, que 
realitzaven edicions acurades, incloent-hi col·leccions 
regulars de llibres de bibliòfil (Montaner y Simón, Sa
llent, Sadag, Oliva de Vilanova, entre d'altres), han 
cessat en l'activitat i han desaparegut com a conse-
qijència del canvi tecnològic i dels interessos empre
sarials. Tanmateix, queden alguns tallers artesans, 
però no es dediquen a l'edició de llibres de bibliòfil. 

Estem en una etapa de canvi en la tecnologia del 
llibre que afecta i seguirà afectant totes les especiali
tats, àdhuc la bibliofília. La situació present és dife
rent de la de fa vint-i-cinc anys, i se n'apropen d'altres 
de noves que, de moment, plantegen més preguntes 
que no pas orientacions clares. 



Nadal del 2001 I 49 

Scripturaria. El llibre i el 
document al llarg de la histò
ria, Barcelona, Museu 
Diocesà de Barcelona, 2 0 0 1 , 
CD-ROM editat amb motiu 
del XXII Congrés de 
l'Associació Internacional de 
Bibliofília, celebrat a 
Barcelona entre els dies 16 i 
22 de setembre de 2 0 0 1 . 
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Jaume Pla, la persona que més aprofundí a l'hora 
de fixar uns principis de la bibliofília, considerava 
que els llibres de bibliòfil només podien ser fets amb 
el treball directe de l'home i, en concret, d'artesans 
experts. En referir-se a la bibliofília, Jaume Pla era to
talment reticent als canvis que ja s'iniciaven al seu 
temps, davant dels quals escrivia frases com aquesta: 
«L'home va perdent la seva aptitud creadora i la nos
tra civilització sembla que acabarà per destinar les 
mans a anar polsant botons que faran tots els tre
balls.» Pla afirmava que el llibre de bibliòfil no l'ha
via de fer la màquina, sinó la mà de l'home. 

Aquests textos foren escrits fa quaranta-cinc anys. 
Els criteris que defensava, poden ser aplicats avui? 
Crec que hem de distingir dos aspectes. Per una part, 
els postulats estètics d'harmonia i equilibrí sí que po
den ser plenament vigents, i ho han de ser; per l'altra, 
hi ha la qüestió dels procediments tècnics per assolir-
ho. En referir-se a les màquines emprades al seu 
temps. Pla ja deia que l'artesà ha de dominar l'ofici 
amb idees clares. Encara que ell no ho preveiés, no 
són aplicables aquestes als nous sistemes? S'ha de 
negar que uns bons experts en les noves tecnologies 
de les arts gràfiques no les puguin dominar en la seva 
complexitat per aconseguir un producte agradable, 
estèticament bell? En aquesta situació, es fa més ne
cessària que abans la direcció del conjunt. L'arqui
tectura del llibre adquireix més notabilitat; el respon
sable de l'operació ha de tenir un domini més gran 
d'unes tècniques més complexes. 

Cada innovació en la tecnologia del llibre ha supo
sat un canvi i la necessitat de replantejar-se algun as
pecte. Sovint s'ha lligat la bibliofília a les tècniques 
tradicionals i s'han rebutjat les noves, potser amb una 
certa confusió entre els principis i els procediments 
per assolir-los. 

En situacions com la que vivim actualment es dei
xen sentir veus apocalíptiques que proclamen la fi de 
l'art 0 la fi de la història. Significa això que les edi
cions de bibliòfil han arribat a la fi? 

El llibre pot servir com a pretext per a una aplica
ció original, de caire experimental, de les tècniques 
més modernes de reproducció d'imatges, de disseny i 
de comunicació per fer un producte singular i de con
templació atractiva. 

Som en un període que sovint es considera de crisi 
dels procediments i dels conceptes estètics general
ment admesos; vivim immergits en un canvi tecnolò
gic substancial, de molt més abast que els que s'han 

produït fins ara. Però aquesta situació, com totes les 
de canvi, s'ha d'aprofitar perquè la creació artística 
descobreixi noves formes i nous mitjans d'expressió. 
Ho hem vist altres vegades. Per exemple, quan el gra
vat va perdre la seva funció de reproducció d'imatges, 
alguns artistes van redescobrir-lo per fer-ne un mitjà 
d'expressió artística. Podríem posar altres exemples. 
Certament, en les arts en general s'estan fent moltes 
experiències sobre les quals és impossible opinar si 
es consolidaran i si arribaran a ocupar un lloc en la 
història; ben segur que alguna d'aquestes experièn
cies sí que romandrà. Lesperança és que la crisi d'u
na època ha de conduir a una nova renaixença. 

Aquesta reflexió es pot referir als llibres de bibliò
f i l . Sens dubte, és possible, amb els mitjans tècnics 
més actuals, produir llibres d'elevada qualitat, llibres 
que per als bibliòfils tinguin interès. 

En el concepte estètic, el llibre de bibliòfil ha pro
curat avançar segons els criteris actuals. Hi ha expe
riències en aquesta direcció i se n'han de fomentar 
més. 

Un testimoni en aquest sentit és Miquel Plana 
—tanmateix no l'únic, però sí un dels més desta
cats—, que sempre s'ha manifestat fidel a l'esperit 
que han expressat altres, com ara Ramon IVliquel i 
Planas i Jaume Pla, sobre allò que ha de ser la bi
bliofília. Davant les dificultats per mantenir aquest 
esperit quan els mètodes de treball han canviat i 
quan hi ha la temptació de denunciar que la bibliofí
lia desapareix, ha fet el possible per mantenir els mè
todes tradicionals, però també per usar els nous sis
temes, i per dominar-los, amb voluntat d'assolir uns 
resultats adequats. El primordial és aconseguir un 
bon producte, un llibre de qualitat bibliogràfica ex
quisida, usant els procediments a l'abast, dirigint-los, 
adequant-los i dominant-los cap a l'objectiu desitjat. 

En el que acabem de dir, hem intentat assenyalar 
que amb les noves tecnologies és possible obtenir l l i
bres de qualitat. Fins aquí, però, hem considerat que 
es manté el concepte clàssic de llibre, és a dir, el vo
lum format per un conjunt de plecs de paper impre
sos i relligats. Estem segurs que els llibres i la biblio
fília no desapareixeran. Tanmateix, la imaginació pot 
anar encara més enllà i pensar en una bibliofília vir
tual. Aquí, sense negar que sigui possible, I creient 
que serà una realitat, si no ho és ja actualment, em li
mito a enunciar-ho. Algun bibliòfil, alhora científic re
conegut de les tecnologies informàtiques més avan
çades, podria donar una opinió més fonamentada. 
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Comediants: Sol solet, 
Barcelona, Edicions de 
l'EIxampie, 1983, il·lustrat 
amb 10 treballs gràfics de 
tècniques diverses. 
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L'Associació de Bibliòfils de Barcelona 
Jordi Estruga i Estruga 

1945 1946 
L·ls moviments culturals que es van produir a Cata
lunya a partir del quart decenni del segle xix afavori
ren la preocupació per la recuperació de l'entitat prò
pia del nostre país. Dins d'aquests moviments, els 
aspectes lingüístic i literari van ser tractats d'una for
ma altament significativa. Devem a alguns dels per
sonatges d'aquest redreçament de les lletres catala
nes l'inici d'un apropament a la bibliofília moderna 
que, més tard, va propiciar la seva integració en asso
ciacions especialitzades. 

La Societat Catalana de Bibliòfils 

C A N T A R 

C A N T A R E S 

Per iniciativa d'uns quants amants del llibre, i res
ponent a la tendència catalana d'organitzar-se corpo-
rativament, sorgeix a Catalunya, al principi del segle 
XX, la primera agrupació de bibliòfils, la Societat Ca
talana de Bibliòfils. 

Els estatuts d'aquesta Societat, composta per 32 
membres, porten data del 27 de març de 1903. El 
polític i intel·lectual Pau Font de Rubinat va ser-ne el 
primer president, i l'advocat i historiador Ernest Moli-
né i Brases, el secretari. El principal objectiu de la 
Societat fou publicar obres inèdites o rares, d'interès 
per als territoris de llengua catalana. En la seva no 
massa dilatada vida, d'uns nou anys, va editar vuit 
obres força valuoses, tant des del punt de vista tex
tual com per la seva acurada qualitat material. 

Al llarg d'aquest treball s'in
clouen, ordenades cronològi
cament, les portades de les 
vint-i-set obres de bibliòfil 
publicades per l'ABB. Per a 
les seves referències biblio
gràfiques completes, vegeu 
les pàgs. 62-63 

Els XII 

L'any 1927 es va crear una nova agrupació de bi
bliòfils denominada Els XII. Epifanio Fortuny, baró 
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d'Esponellà, i onze amics amants del llibre es van 
unir amb la finalitat de fer trobades rotatives a les bi
blioteques dels seus associats. Una aportació impor
tant del grup va ser l'exposició de llibres de bibliofí
lia organitzada l'any 1928, que va atraure més de 
10.000 visitants. 

L'agrupació Els XII va tenir una curta vida, de sols 
cinc anys. El mateix baró d'Esponellà va explicar les 
vicissituds d'aquesta associació en una conferència 
pronunciada a l'Associació de Bibliòfils de Barcelona 
l'any 1965. 

Les activitats d'aquestes dues primeres societats 
de bibliofília foren ben diferents. La Societat Catala
na de Bibliòfils es va dedicar principalment a donar a 
conèixer obres inèdites o rares de la literatura clàssi
ca catalana, impreses en paper de qualitat, amb un 
bon disseny, pulcra tipografia i cercant una acurada i 
harmònica confecció; Els XII, en canvi, dugueren a 
terme, sobretot, reunions a les biblioteques privades 
dels seus membres, per a gaudir, ampliar i potenciar 
els seus coneixements bibliofílies. 

L'Associació de Bibliòfils de Barcelona (ABB) 

Antecedents 

L'any 1943 un grup de bibliòfils barcelonins van 
iniciar contactes i celebraren diverses reunions amb 
la finalitat d'unir-se. És interessant de conèixer 
aquests antecedents mitjançant les explicacions 
efectuades per dos dels seus fundadors, Ramon de 
Dalmases, marquès de Mura, i Josep Porter. 

El marquès de Mura 

El marquès de Mura, autor l'any 1971 del treball 
«25 anos de la vida de la Asociación de Bibliófilos de 
Barcelona», relata que un dia de l'any 1943 va rebre 
la visita de l'industrial Sr. Cayetano Vilella Puig, que 
li va parlar, per primera vegada, del projecte de crear 
una entitat que agrupés una selecció de bibliòfils de 
la nostra ciutat. Aquest projecte era compartit per un 
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1950 1952-1954 
nombre apreciable d'amants del llibre, encara que 
amb certes diferències de criteri: d'una banda, hi ha
via la posició dels bibliòfils que seguien les idees més 
tradicionals procedents de Ramon Miquel i Planas, 
Pau Font de Rubinat i Ramon de Montaner, més in
clinats a la publicació d'obres rares o inèdites; de l'al-
tra, la dels que mostraven una visió més moderna de 
la bibliofília i que valoraven també la perfecció intrín
seca de les edicions. Reconeixia el marquès de Mura 
que, transcorreguts 25 anys, en el moment d'escriure 
aquestes notes, les diferències d'opinió encara per
sistien entre molts membres de l'ABB. 

A més del marquès de Mura, participaren a les reu
nions Ramon Miquel i Planas, Pedró Gil Moreno de 
Mora, Alfons Macaya, Juan Sedó Peris-Mencheta, Jo
sep Porter, etc. Els esforços de tots aquests bibliòfils 
conduïren, més d'un any més tard, a obtenir les auto
ritzacions pertinents per a constituir oficialment 
l'ABB. 

Josep Porter 

Josep Porter, en la seva conferència «40 anys de 
vida de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona», pro
nunciada a l'ABB l'any 1985, manifestava que, ja 
des de l'any 1923, diversos amics, i especialment 
Pau Font de Rubinat, Eduard Toda i Ramon Miquel i 
Planas, l'instaren a organitzar una societat de bibliò
fils. Raons d'ordre particular no li van permetre dur a 
terme aquesta proposta. De totes maneres és oportú 
recollir què pensava Josep Porter sobre la bibliofília 
en aquells moments: «El dia que jo pogués i em de
cidís a col·laborar en el desenvolupament d'una so
cietat de bibliòfils, hauria de ser partint de la base 
de donar a la forma del llibre tanta importància com 
pogués tenir el text, convertint el tot de cada volum 
—text i tipografia, i decoració i il·lustració— en una 
obra d'art, que això és, veritablement, la bibliofília.» 

Vint anys més tard, al començament de l'any 
1943, Josep Porter va rebre la visita de tres bibliòfils: 
Alfons Macaya, Joan Prats i Joan Sedó Peris-Menche
ta, que li van demanar la seva col·laboració per fundar 
una societat de bibliòfils. Poques setmanes després, 
tres amics, el marquès de Mura, Cayetà Vilella i Pedró 
Gil Moreno de Mora, li van fer la mateixa proposició. 
Josep Porter, sense massa entusiasme, va respondre 
que «m'ho deixessin pensar i ja els contestaria». 

Al cap de pocs dies Joan Prats va citar Josep Por-
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ter al restaurant Parador del Hidalgo (actualment 
New Kansas) i allí es va trobar amb els sis bibliòfils 
esmentats, més la marquesa de la Mesa de Asta i Ra
mon Miquel i Planas. El motiu de la reunió no era al
tre que el de fundar la societat. Tot es desenvolupà 
tan positivament que Josep Porter, en aquella ocasió, 
va acceptar de participar-hi, però amb algunes condi
cions. Una d'elles era la que feia referència a les pu
blicacions: «[...] no serien com eren habitualment 
aquelles que publicaven les societats espanyoles de 
bibliòfils, meres exhumacions de llibres rars, sinó 
que, sense oblidar el text, les nostres edicions havien 
de tenir tanta importància en el contingut com en el 
continent». És a dir, continuava insistint en el tema 
cabdal del tipus de llibre que, al seu criteri, havia de 
publicar l'ABB. 

Fundació 

Els fundadors de l'ABB van ser els següents: Ra
mon de Dalmases Villavechia, marquès de Mura, Ca-
yetano Vilella Puig, José Pedró Gil Moreno de Mora, 
Joan Prats Tomàs, Juan Sedó Peris-Mencheta, Josep 
Porter i Rovira, Alfons Macaya Sanmartí, Ramon Mi
quel i Planas, i la marquesa de la Mesa de Asta. 

El 21 de març de 1944 es va celebrar al Palau de 
la Virreina una reunió presidida per Alfons Macaya, en 
la qual ja participaren molts dels candidats a ingres
sar a l'ABB, en aquells moments uns 92. La trans
cripció de la salutació del Sr. Macaya ens dóna una 
idea de la situació politicosocial que aleshores es vi
via ai nostre país: 

«Gracias a la amabilidad de nuestro querido conso-
cio D. Miguel Mateu y a la gentileza de nuestro go-
bernador civil y jefe provincial del Movimiento, Sr. 
Correa, podemos hoy reunirnos en este local, autori-
zados para ello por la citada autoridad. 

«Nuestros Estatutos estan todavía siguiendo los 
tramites legales para su aprobación, y aunque cree-
mos que se verificarà muy en breve, esta Junta no ha 
querido demorar por més tiempo la satisfacción de 
vernos reunidos, a fin de cambiar impresiones y de 
poderós dar cuenta de la situación en que se encuen-
tra nuestra querida Asociación de Bibliófilos de Bar
celona.» 

A continuació es va llegir una memòria preparada 
pel secretari, Sr. Juan Sedó Peris-Mencheta, de la 
qual destaquem els punts següents: 

«[...] la Sociedad que aspiràbamos a crear noso-
tros, [...] había de revestir un caràcter especial, que 
la apartarà de aquellas otras inspiradas en principios 
metódicos e inalterables. Nuestra sociedad había de 
responder a la idea de una cíerta elasticidad y moder-
nidad, que permitiera la celebración de actos públi-
cos y privados, así como la edición de libros de tirada 
limitadísima, que atrajeran al bibliófilo no solo por su 
contenido sine también por la belleza del ejemplar en 
el mayor número de aspectos posible.» 

Juan Sedó recollia també que en diverses reunions 
anteriors s'havien elaborat els estatuts de l'ABB, als 
quals donaren forma jurídica els consocis marquès de 
Mura i Joan Prats, i que foren presentats a les autori
tats competents el 18 de maig de 1943, prèvia de
signació de la primera junta de govern, que va ser la 
següent: 

• President: Alfons Macaya 
• Vicepresident: José Pedró Gil Moreno de Mora 
• Tresorer: Gayetano Vilella 
• Comptable: marquesa de Mesa de Asta 
• Secretari: Juan Sedó Peris-Mencheta 
• Vocals: marquès de Mura 

Ramon Miquel i Planas 

Aprovació dels estatuts 

El 17 de juny de 1944 es van autoritzar oficial
ment els estatuts de l'Associació de Bibliòfils de Bar
celona. Els fundadors van quedar molt sorpresos per 
l'alt nombre i la categoria dels socis que van voler ad-
herir-s'hi. La idea inicial de limitar el nombre de so
cis a 50 es va haver de desestimar i ampliar fins als 
100 membres. Es van crear també 25 places addi
cionals per a socis col·lectius. Algunes de les perso
nalitats i corporacions rellevants inscrites van ésser: 
l'empresari, ambaixador i alcalde de Barcelona, Sr. 
Miquel Mateu Pla; l'aristòcrata i ambaixador duc de 
Berwick y Alba; el també ambaixador Sr. Tomàs Suíïer 
Ferrer; la Biblioteca del Congrés de Washington; la 
Diputació Provincial de Barcelona; la Biblioteca de 
l'Abadia de Montserrat; la l·lispanic Society of Ameri
ca; la Biblioteca del Palacio Real, etc. 

Els estatuts de l'ABB establien que: «La Asocia
ción tiene por objeto fomentar el amor al libro en sus 
manifestaciones màs selectas y depuradas, agrupan-
do al efecto un número limitado de bibliófilos que 
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sean juzgados como especialmente calificados para 
coadyuvar al logro del expresado objeto social». I afe
gien: «Para la consecución de este ultimo, la Asocia-
ción procurarà difundir el conocimiento de los tesoros 
bibliograficos existentes en Espana, en colecciones 
generales o particulares, velando por su conservación; 
organizar exposiciones de obras impresas, grabados, 
làminas, ex-libris, encuadernaciones, manuscritos, y, 
en general, de todas las manifestaciones del arte del 
libro 0 de la imprenta; facilitar a las bibliotecas pú-
blicas la adquisición de ejemplares raros, mediante la 
aportación econòmica de sus asociados a suscripcio-
nes organizadas al efecto; y, en una palabra, ejercitar 
todas aquellas actividades encaminadas a incremen
tar la afición a los libros y al mejoramiento de la pro-
ducción espanola.» 

La directora del Museu Frederic Mares, Pilar Vélez, 
dins del catàleg Aureum Opus. Cinc segles de llibres 
il·lustrats, editat l'any 2000, manifesta que «Si com
parem aquests objectius [els de l'ABB] amb els de la 
primera societat [la Societat Catalana de Bibliofília] 
ens adonem que el marc d'interès i d'actuació s'havia 
eixamplat i havia superat la intenció de reeditar la l i
teratura clàssica catalana ja recuperada. La bibliofília 
responia ja a unes noves necessitats i a uns nous 
temps.» 

Activitats 

La qualitat i nombre d'activitats desenvolupades 
per una entitat són, normalment, un barem vàlid per 
a avaluar el seu nivell d'eficàcia. Encara que per mo
tius d'espai l'inventari no pugui ésser exhaustiu, en
tre les principals realitzacions de l'ABB durant els 57 
anys que han tianscorregut des de la seva creació, cal 
destacar les següents: 

Publicacions 

en aquestes obres. El marquès de Mura fa els se
güents comentaris: «[...] nuestras dos primeras publi-
caciones respondieron a un concepte que pudieramos 
calificar de bibliofília pura. Es decir... no hicimos 
otra cosa que reeditar obras sobradamente conocidas 
ya, però tratando de que estàs nuevas ediciones res-
pondiesen, tanto por su impresión como por su deco-
ración, a los cànones de la mas depurada bibliofília. 
Mas tarde las circunstancias nos aconsejaron modifi
car estàs orientaciones [...] por el deseo de hacer 
coincidir nuestras aficiones de bibliófilos con un con-
tenido cultural màs profundo, dando a conocer obras 
inéditas y realizando, por tanto, una obra de divulga-
ción.» 

Les successives juntes directives de l'ABB han 
adoptat un o altre criteri d'edició, d'acord amb el que 
prevalia entre els membres de la junta directiva en el 
moment de prendre la decisió de publicar un llibre. 

Pere Bohigas, en la seva comunicació al III Con
grés de Bibliofília Internacional, «Los comienzos de 
la moderna bibliofília en Catalufía», de l'any 1963, 
parlant de les publicacions de l'ABB afirmava que «La 
Asociación de Bibliófilos de Barcelona desde 1944 y 
a intervalos diversos ha publicado una sèrie de volú-
menes en gran papel, entre los que figuran ediciones 
ilustradas de obras literarias, textos antiguos en edi
ciones que son alarde de suntuosidad tipogràfica y úl-
timamente obras de erudición, que en magnificència 
no desdicen de los restantes volúmenes.» 

Cal també fer esment de la publicació d'altres 
obres que, malgrat l'interès i el valor bibliofílic, han 
estat considerades de tipus complementari. Les que 
s'indiquen a continuació són una petita mostra d'a
questes publicacions: Carlos Ven Barcelona, del Dr. 
Pere Voltes Bou; El incunable barcelonès de 1468 
(Gramàtica Mates), de Ramon Miquel i Planas; La en-
cuadernación en Paris en las avanzadas del arte mo
derna, d'Emili Brugalla; La ciutat dels llibres, de Ma
nuel Ribas Piera, etc. 

L'ABB sempre ha donat una gran Importància a l'e
dició dels seus propis llibres. Fins ara s'han publicat 
27 obres de bibliòfil (vegeu-ne les portades al llarg de 
tot aquest article). 

Aquestes publicacions, destinades als socis de 
l'ABB, tenen un tiratge limitat, entre 100 i 200 
exemplars. L'aplicació d'un dels criteris d'edició es
mentats més amunt es pot veure clarament reflectit 

Conferències 

Un altra activitat rellevant dins de l'ABB són les 
dues reunions anuals, obligatòries estatutàriament, 
en les quals un conferenciant, membre de l'ABB, 
presideix la sessió i exposa un tema relacionat amb el 
món del llibre. Moltes d'aquestes intervencions han 
assolit un nivell certament important. El marquès de 
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Mura manifestava sobre aquestes sessions que «Mu-
chas de ellas fueron obras maestras y fuente de ense-
nanzas inapreciables para los neòfites que las escu-
chàbamos.» 

Per a tenir una idea del tipus de conferències do
nades, es recullen a continuació les que s'han dut a 
terme en els darrers anys; 

• Any 1995: 
«Notes sobre les edicions catalanes durant el 
Modernisme», de Ramon Pla i Arxé. 
«Del llibre real al llibre virtual: el nou món de la 
informació», de Gabriel Ferrater Pascual. 

CEREMON1AL IIE CONSHJBtS 
DE LA 

aUTAT DE VTCH 

Any 1996: 
«Els orígens de la litografia a Espanya, influència 
catalana», de Jordi Estruga i Estruga. 
«Tres libros curiosos sobre Menorca», d'Eusebio 
Lafuente, comte de Fuente Roja. 

Any 1997: 
«Lluís Jou Sanabre, gravador i tipògraf», de Lluís 
Jou i Mirabent. 
«Cervantes en Barcelona», de Martí de Riquer, 
comte de Casa Dàvalos. 

Any 1998: 
«Organització i estudi d'una cartoteca catalana», 
de Rafael Foguet i Ambrós. 
«A propósitode un libro: la Guia espiritual úe Mi
guel de Molinos», de Joaquín Zueras Abizanda. 
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• Any 1999: 
«El cartell i la bibliografia», Jordi Carulla i Font. 
«Le Livre de Chasse, Gaston de Febus. Comte de 
Foix», de Xavier Trias de Bes i Trabal. 

• Any 2000: 
«Una bibliofília poc coneguda: la pesca a la mos
ca», d'Agustí Jausàs i Martí. 
«Santiago Rusiinol i els llibres del Modernisme», 
de Vinyet Panyella. 

• Any 2001: 
«Sobre la curiosa y amplia bibliografia de san Fran-
cisco Javier», de Xabier Anoveros y Trias de Bes. 

L'ABB també organitza, amb una freqüència quasi 
mensual, unes sessions a mig camí entre la conferèn-
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1986 1988 
eia i la tertúlia, que tracten sobre aspectes culturals 
d'interès molt divers. Aquestes sessions s'inicien 
amb una conferència pronunciada per una autoritat 
en la matèria objecte de la tertúlia i, normalment, es 
fan a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelo
na. 

Les darreres conferències d'aquest tipus han estat 
les següents: 

• «Humbold, un hombre sin fronteras», a càrrec 
d'Alberto Olesti Cabrito Indart. 

• «Fotografia y fotografismo», a càrrec d'Hubert 
de Wangen. 

• «Fiesta y poder: el triunfo del Tusón. La Bruselas 
espanola del s. xvn», a càrrec d'Eduardo Escartín 
Sànchez. 

• «Els remences. Verntallat, alliberador dels page
sos catalans i el seu temps», a càrrec de Jordi 
Alentorn Vila. 

• «Los jardines de Barcelona, herederos de su his
toria», a càrrec de Montserrat Tortras. 

Exposicions 

LABB ha organitzat diverses exposicions de llibres 
de bibliofília. A continuació se'n fa un breu esment: 

Encuadernaciones y libros ilustrados espanoles, 
1750-1850 

1 \. tOl\ 

XL SONETS 

IX)S OPIUCLES 

DE PTJIE MIQVEl. ( H M O N O 1, 

# 

1989 1991 

Af fldeinli it lo^ r>nr'Hinndui 

Nenias Reales " 
\* 
... 

OCKLLS 
TflLOl.H rO ÍT l tn 

' • • ' • • • ' " " "•••• 

Quan encara no es disposava de l'autorització ofi
cial per a actuar com a associació, l'ABB ja va fer una 
exposició titulada «Encuadernaciones y libros ilustra
dos espanoles, 1750-1850». Aquesta mostra va tenir 
lloc el desembre de 1943 al Palau de la Virreina amb 
motiu de r«Exposición Nacional de Pinturas de Vi
cente López», patrocinada per la Direcció General de 
Belles Arts. En diverses publicacions es poden trobar 
comentaris molt elogiosos sobre la bellesa dels llibres 
i enquadernacions exposats, pertanyents a una de les 
èpoques més importants de l'edició espanyola. 

Bibliofília espanola 

Durant els mesos de novembre i desembre de 
1974 es van exposar a les sales de la nova central de 
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la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona els 
llibres editats fins aquella data per l'ABB. 

Diversos membres de l'Associació hi col·laboraren 
cedint els seus llibres, com també mostres de les feli
citacions nadalenques que creuaven entre ells, moltes 
de les quals tenien un gran valor artístic. S'exhibiren 
10 obres principals i 16 de les considerades comple
mentàries. 

Aureum opus. Cinc segles de llibres il·lustrats 

Un important nombre de socis de l'ABB van apor
tar llibres de les seves biblioteques per a formar un 
selecte conjunt d'obres il·lustrades amb un referent 
comú: Catalunya. Aquestes obres van formar part de 
l'exposició que es va dur a terme durant el mes d'a
bril de l'any 2000 al Museu Frederic Mares. Els lli
bres que s'hi exhibiren, dels segles xiv al xx, mostra
ven una selecció d'il·lustracions de diferents estils, 
tècniques, artistes, gravadors, e tc , altament repre
sentativa de cinc segles de la vida, els costums, l'art 
i molts dels esdeveniments polítics, socials i cultu
rals del nostre país. Així mateix van formar part d'a
questa exposició, en un lloc de privilegi, les 25 pu
blicacions de l'ABB que s'havien editat fins aquella 
data. 

Aquesta mostra, gràcies a una col·laboració amb la 
Universitat Oberta de Catalunya, podia ser visitada a 
través d'Internet; fins i tot l'interior de molts dels lli
bres exposats podien ser contemplats mitjançant l'a
plicació de les noves tecnologies. 

L'exposició va tenir un gran èxit de públic i una re
percussió positiva als principals mitjans de comuni
cació. 

Exposició dels llibres de l'Associació de Bibliòfils 
de Barcelona 

Durant la celebració a Barcelona del XXII Congrés 
de l'Association Internationale de Bibliophilie, del 16 
al 22 de setembre de 2 0 0 1 , es va organitzar al Cercle 
del Liceu una exposició dels llibres editats per l'ABB. 
Es van exposar les 27 obres publicades fins aquella 
data. Aquesta exposició va permetre mostrar als con
gressistes i al públic en general les acreditades obres 
de bibliofília de l'ABB en l'incomparable marc mo
dernista del Cercle del Liceu. 

Congressos 

/// Congrés de l'Association Internationale 
de Bibliophilie 

El III Congrés de l'Association Internationale de Bi
bliophilie va tenir lloc a Barcelona i Madrid del dia 7 
al 13 d'octubre de l'any 1963. El marquès de Mura, 
l'aleshores president de l'ABB, va ser l'ànima de la 
seva organització. 

Les actes i comunicacions d'aquest congrés van 
ser publicades 8 anys més tard, el 1971 , per l'ABB 
amb motiu del 25 aniversari de la institució i amb el 
títol 25 AUos de la vida de la Asociación de Bibliófi-
los de Barcelona. Le lllè'rie Congrés International de 
Bibliophilie. 

El president d'aquest congrés va ser Miquel Mateu 
Pla. La sessió inaugural es va dur a terme a l'Ajunta
ment de Barcelona, sota la presidència de l'aleshores 
alcalde, Josep M. de Porcioles. Es van pronunciar di
verses conferències presidides pel director de la Bi
blioteca Nacional de França, Michel Bordonau. Tam
bé es feren visites a diversos llocs emblemàtics; entre 
els del territori català cal destacar: el Palau de Pere-
lada, el Museu i Arxiu Diocesà de Vic, la Reial Acadè
mia de Medicina, la Biblioteca Central (actual Biblio
teca de Catalunya), la Biblioteca Cervantina de Joan 
Sedó, el Museu del Paper de Capellades, el Palau de 
la Música Catalana, el Col·legi d'Advocats de Barcelo
na, el Monestir de Montserrat i el Museu Mares. 

Entre les diverses comunicacions presentades pels 
congressistes, cal esmentar les següents: «El treball 
del Museu-Molí de Capellades», d'Oriol Valls; «Al
guns aspectes culturals i socials de la bibliofília: les 
joies bibliogràfiques medievals del Monestir de Ri
poll», de Ramon d'Abadal i Vinyals; «La col·lecció de 
llibres espanyols d'Astorga, ara a la National Library 
d'Escòcia», de J. H. Loudon; «Alguns aspectes cultu
rals i socials de la bibliofília. El relligat d'art, ofrena 
universal consagrada al llibre», d'Emili Brugalla; «Al
gunes aspectos culturales y sociales de la bibliofília», 
de Carlos Romero de Lecea; «Los comienzos de la 
moderna bibliofília en Cataluha», de Pere Bohigas, 
etc. 

Sobre aquest III Congrés el marquès de Mura co
mentava que era «una de las iniciativas de las que 
creemos que, con mayor motivo, puede enorgullecer-
se nuestra entidad», atès que «constituyó un verda-
dero éxito, dejó en cuantos asistieron a él un recuer-
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do agradabilísimo y les dió, ademàs, una sensación 
de cordialidad y camaradería». 

XXII^ Congrés de l'Association Internationale 
deBibliophJlie(AIB) 

Del 16 al 22 de setembre de 2001 es va celebrar a 
Barcelona el XXII^ Congrés de l'Association Interna
tionale de Bibliophilie. La inscripció de congressistes 
va ser tot un èxit, ja que es va arribar al límit màxim 
establert de 170 membres. 

El fet d'haver estat escollida Barcelona com a em
plaçament i l'ABB com a entitat organitzadora del Con
grés parteix d'una sol·licitud feta per l'AlB a Joan Ma-
tabosch, membre de la nostra junta directiva. L'ABB 
acollí aquesta proposta amb interès, atès que era una 
magnífica oportunitat; la proposta, a més, encaixava 
perfectament amb els plantejaments de foment de 
l'estima del llibre que s'estableixen als seus estatuts. 

L'ABB va sol·licitar a la Biblioteca de Catalunya la 
seva participació com a entitat coorganitzadora del 
Congrés. Manuel Jorba, el seu director en aquells mo
ments, ho va acceptar immediatament, de manera 
que vam poder comptar, des de l'inici, amb la seva re
coneguda capacitat i esperit de col·laboració. Aquest 
mateix esperit de col·laboració també va ser present 
en la nostra relació amb Vinyet Panyella, actual di
rectora de la Biblioteca, la qual va aportar, a més, la 
seva professionalitat i experiència. 

La celebració del Congrés va ser ben acollida per 
les institucions de govern a Catalunya —Generalitat, 
Diputació i Ajuntament de Barcelona— cosa que va 
permetre implicar-hi, no sense un gran esforç d'orga
nització, importants entitats, com la Biblioteca Na
cional de Catalunya, el Cercle del Liceu, el Museu de 
Montserrat, la Universitat de Barcelona, l'Institut Car
togràfic de Catalunya, l'Institut del Teatre, l'Arxiu Ca
pitular i Museu d'Art i Diocesà de Girona, el Col·legi 
d'Arquitectes de Girona, la Fundació Caixa de Girona, 
la Biblioteca del Castell de Perelada, el Museu Dioce
sà de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó i el Cen
tre Cultural de la Caixa de Catalunya. Aquesta impli
cació facilità el fet que es pronunciessin diverses 
conferències a càrrec de reconegudes personalitats 
del món del llibre i de la cultura, i que s'organitzes
sin, expressament per al Congrés, quinze exposicions, 
en les quals s'incloïen llibres, documents i mapes 
d'una gran importància i raresa. 
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Es pot considerar com a molt positiu que aquest 
Congrés possibilités, al gran públic i a les personali
tats internacionals que ens visitaren, l'exhibició de 
valuoses obres en el marc de les institucions asse
nyalades. 

Visites públiques 

Les visites públiques a biblioteques tenen una es
pecial significació per a l'ABB, La llista següent de 
les diferents entitats on s'han dut a terme darrera
ment aquestes visites, expressament organitzades per 
als socis de l'ABB, dóna una idea de la rellevància 
d'aquesta activitat: Institut del Teatre, Institut Carto
gràfic de Catalunya, Patriarca (València), Fundació 
Louis Jou (Les Baux), Arxiu Nacional de Catalunya, 
Biblioteca de Catalunya, Ateneu barcelonès. Capita
nia General, Abadia de Montserrat, etc. 

Complement final 

La descripció de les diverses activitats esmentades 
serveix per a donar una idea dels esforços esmerçats 
en la difusió dels valors culturals, espirituals, artís
tics, tècnics, e tc , del llibre, per tal de dur a terme l'a
compliment d'una de les principals responsabilitats 
de l'ABB: el foment de l'amor al llibre en les seves 
manifestacions més selectes i depurades. La realitza
ció d'aquestes activitats ha estat en gran part possible 
gràcies a l'impuls dels membres de l'ABB, represen
tats per les seves juntes directives successives; al seu 
capdavant hi ha hagut els vuit presidents següents: 
Alfons Macaya, marquès de Mura, comte de la Vall de 
Marlés, Frederic Travé, Martí de Riquer, Ignacio M. 
Montobbio, marquès de Vallgornera i Jordi Estruga. 

L'actual junta directiva de l'ABB 

L'actual junta directiva de l'ABB és formada pels 
membres següents: 

President: 
Vicepresident: 

Secretari: 
Vicesecretari: 
Tresorer: 
Vocals: 

Jordi Estruga i Estruga 
Martí de Riquer i Morera, 
comte de Casa Dàvalos 
Albert M. Roca i Serra 
Xavier Trias de Bes i Trabal 
Joan Matabosch i Soler 
Eduardo de Balle Campassol, 
marquès de Vallgornera 
Bernardo Gómez Montorio 
Pablo-Ignacio de Dalmases 
i Olabarría 
Manuel Ribas Piera 
Francesc X. Puig Rovira 
Maria Porter i Moix 
Ramon Pla i Arxé 
Joaquín Zueras Abizanda. 

Bibliografia 

Aureum Opus. Cinc Segles de llibres il·lustrats. Barcelona, Qua
derns del Museu Frederic Mares, 2000. 

BoHiGAS, Pere: «Los comienzos de la moderna bibliofília en Catalu-
na», 1963. 

DALMASES, Ramon de: «25 aínos de la vida de la Asociación de Bi-
bliófilos de Barcelona», 1971. 

ESCOLAR, Hipólito: «La edición moderna. Siglos xix y xx», 1966. 
PORTER, Josep: «40 anys de vida de l'Associació de Bibliòfils de 

Barcelona», 1985. 
VÉLEZ, Pilar: El llibre com a obra d'art a la Catalunya vuitcentista 

(1850-1910). Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1989. 



62 I L'Associació de Bibliòfils de Barcelona I Jordi Eslruga i Estruga 

Referències bibliogràfiques de les 
vint-i-set obres publicades per 
rABB 
1945 
Alarcón, Pedró Antonio de {1833-1891): El Capitàn 
Veneno, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1945, il·lustracions de Joseph M. Mallol 
Suazo (1910-1986), caplletres i cuisdellàntia de 
Teodoro Miciano (1903-1974). 

1946 
León, fray Luis de (1527-1591): Cantar de los 
Cantares, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1946, il·lustracions de Josep Segrelles 
(1885-1969) acolorides a mà pel mateix artista, i 
notes preliminars de Manuel de Montoliu. 

1960-1967 
Bohigas Balaguer, Pedró (1901): La ilustración y la 
decoración del libro manuscrtto en Cataluna. Épocas: 
romànica, gòtica y renacentista, Barcelona, Associació 
de Bibliòfils de Barcelona, 1960-1967. 

1965 
Himne a la Verge Maria, Barcelona, Associació de 
Bibliòfils de Barcelona, 1965, papir llatí del segle iv, 
facsímil, estudi i transcripció de R. Roca-Puig. 

1973 
Bécquer, Gustavo Adolfo (1836-1870): Rimas, 
Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1973; il·lustrat amb sis gravats al burí de José Luis 
Sànchez Toda, sobre dibuixos de Carlos Saez de 
Tejada; un dibuix a la coberta és reproducció fotome-
cànica del mateix dibuixant. 

1947 
Montcada, Francesc de (1586-1635): Expedición de 
los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, 
Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1947, il·lustracions de Teodoro Miciano (1903-1974), 
text revisat per Pere Bohigas Balaguer, estudi prelimi
nar i notes de Lluís Faraudo de Saint-Germain. 

1947-1949 
Martorell, Joanot (1405/1411-1465): Tirante el 
Blanco, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1947-1949. Traducció castellana del 
1511; text, pròleg i notes de Martí de Riquer. 

1950 
Ça Font, Jaume (1420-1487): Dietari de la Diputació 
del General de Catalunya, 1454-1472, Barcelona, 
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1950, manuscrit 
inèdit amb pròleg i transcripció de Marina Mitjà. 

1952-1954 
Tarafa, Francesc (1495-1556): Crònica de cavallers 
catalans composta per Francesc Tarafa, Barcelona, 
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1952-1954, 
manuscrit Inèdit, transcripció i estudi crític 
d'Alexandre d'Armengol i de Pereyra, Il·lustrat amb 
escuts heràldics en colors. 

1959 
Caresmar y Alemany, Jaume (1717-1791): Carta al 
barón de la Linde sobre la antigua y nueva población 
de CataluUa, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1959, Introducció i notes de Joan Regla. 

1977 
Boscà, Joan Francesc (?-1480): Memorial històric, 
Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1977, manuscrit Inèdit, edició a cura de Jaume 
Sobrequés i Callicó. 

1977 
Vila, Antoni (segles xv-xvi): Ceremonial dels consellers 
de la ciutat de Vich, Barcelona, Associació de 
Bibliòfils de Barcelona, 1977, manuscrit inèdit del 
segle XV, transcripció i pròleg d'Eduard Junyent. 

1978 
Màscara real executada por los colegios y gremios de 
la Ciudad de Barcelona para festexar el feliz y deseado 
arribo de nuestros augustos soberanos Don Carlos y 
Dona Maria Amàlia de Saxonia con el real prfncipe e 
infantes. Estampada en Barcelona en 1764, 
Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1978, notícia preliminar de Federico Travé, il·lustrat 
amb un tiratge de les planxes originals del segle xvtii 
per Borja de Pedró. 

1982 
Vida de Ramon Llull, Barcelona, Associació de 
Bibliòfils de Barcelona, 1982, edició facsímil del 
Breviculum miniat de Karisruhe, estudis preliminars i 
notes de Miquel Batllori i J. N. Hillgarth. 

1984 
Saavedra Fajardo, Diego (1584-1648): Introducciòn a 
la política y razón de estado del rey católico Don 
Fernando, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1984, estudi preliminar d'Alberto Blecua, 
text de Jorge García López. 
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1986 
Foix, J. V. (1893-1987): Sonets, Barcelona, Associació 
de Bibliòfils de Barcelona, 1986, edició bilingüe, tra
ducció al castellà d'Enric Badosa, aiguafort d'Antoni 
Tàpies. 

1988 
Carbonell, Pere Miquel (1434-1517): Dos opuscles: 
De viris illustribus catalanis; Litterae editae ab loanne 
Villario et Petro l\/licliaele Carbonello, Barcelona, 
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1988, facsímil 
del manuscrit de Girona, presentació, text, estudi i 
notes de Mariàngela Vilallonga i Vives. 

1989 
Nenias reales, y làgrimas obsequiosas, que a la immor
tal memòria del gran Carlos Segundo, rey de las 
Espanas, y emperador de la Amèrica; en crédito de su 
mas imponderable dolor, y desempeno de su mayor 
fineza, dedica, y consagra la Acadèmia de los descon
fiades de Barcelona, las saca en su nombre a la luz 
pública Don Josep Amat de Panella y Despalau su 
secretaria, Barcelona, Rafael Flgueró, 1701; edició 
facsímil, amb una notícia sobre les Nenias reales de 
Martí de RIquer, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1989. 

1991 
Espriü, Salvador (1913-1985): Ocells. Antologia poèti
ca, Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1991, edició bilingüe, traducció i selecció a cura de 
Rosa M. Delor i Muns, litografia de Josep M. Subirachs 
(1927). 

1992 
Verdaguer, Jacint (1845-1902): L'Atlàntida, segons el 
text de 1878, Olot, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1992, aiguafort i litografies en color de 
Miquel Plana (1943). 

1996 
Riba, Carles (1893-1959): L'ingenu amor, Barcelona, 
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1996, pròleg de 
Jaume Medina, nota sobre l'il-lustrador Jassans de 
Francesc Xavier Rovira, aiguaforts de Josep Salvadó 
Jassans (1938). 

1997 
Riquer, Martí de (1914): Cervantes en Barcelona, 
Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1997, il·lustrat amb reproduccions de vistes de 
Barcelona impreses als segles xv[, xvii i xviii. 

1999 
Cabanyes, Manuel de (1808-1833): Preludios de mi 
lira, Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 
1999, introducció de Xavier Solà de Andrés, nota 
sobre Óscar Estruga de Francesc X. Puig Rovira, aigua
forts d'Òscar Estruga. 

2000 
Marquès, Llió (1694-1762): Observaciones sobre los 
principies elementales de la historia, introducció de 
Pere Molas Ribalta, Barcelona, Associació de Bibliòfils 
de Barcelona, 2000; edició facsímil publicada per 
l'ABB en commemoració del tercer centenari de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

2001 
Perucho, Joan (1920): Les històries naturals, Lleida, 
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2001, introduc
ció de Carles Pujol, nota sobre Ramon Herreros de 
Francesc X. Puig Rovira, aiguafort-aiguatinta i il·lustra
cions litogràfiques realitzades en trama estocàstica per 
Ramon Herreros (1947). 

1993 
Serafí, Pere (1505/1510-1567): Dos libres de Pedró 
Seraphin, de poesia vulgar, en lengua cathalana, 
Barcelona, Claudi Bornat, 1565; edició facsímil, intro
ducció de Bernardo Gómez Montorio, Barcelona, 
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1993. 

1996 
Massó i Torrents, Jaume (1863-1943): Croquis piri
nencs, Barcelona, Associació de Bibliòfils de 
Barcelona, 1995, introducció de Ramon Pla i Arxé, 
nota sobre Oriol Diví per Francesc Puig Rovira, xilogra
fies d'Oriol Diví. 
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Els reis catalans i els llibres d'hores 
Josep M. Ainaud de Lasarte 

P e r estimar els bells llibres, no calia que s'inventés 
la impremta. Ja a l'Edat Mitjana trobem reis catalans 
que mostraren interès pels llibres. Llibres manuscrits, 
naturalment, amb acurades caplletres de colors, mi
niatures policromes i, fins i tot, relligats en pergamí. 
Cada exemplar era un exemplar únic. 

Per la documentació publicada per Antoni Rubió i 
Lluch, coneixem de l'interès que demostraren Pere el 
Cerimoniós, Martí l'Humà i Alfons el Magnànim per 
determinats llibres. Conservem cartes dels reis cata
lans que demanen certs llibres fets a Catalunya o en 
altres indrets, que els interessa llegir o guardar. I sa
bem d'algunes obres mestres, encarregades pels mo
narques, bellament il·lustrades pels millors artistes 
catalans del seu temps. 

Pere el Cerimoniós encarregà obres de tema jurí
dic, religiós 0 versions de les cròniques reials. Martí 
l'Humà encomanà un magnífic breviari o llibre d'ho
res, amb esplèndides miniatures, avui conservat a la 
Biblioteca Nacional de París. Alfons el Magnànim el 
tingué a les seves mans, i fins i tot hi afegí alguna 
nova miniatura, com la dedicada a sant Jordi. A més, 
encarregà un nou llibre d'hores, amb miniatures del 
valencià Lleonard Crespi, conservat actualment al 
Museu Britànic de Londres. Tenim documentació de 
miniaturistes que treballaren per als reis catalans, en
tre ells Arnau Bassa, Arnau de la Pena i Ramon i Ra
fael Destorrents. Molts d'aquests llibres es troben 
avui fora de Catalunya, però la seva qualitat ens pro
va que l'interès dels reis catalans pels bons llibres no 
s'ha perdut en el record dels historiadors. 

Miniatura del Missal de santa 
Eulàlia, de la catedral de 
Barcelona, obra duta a terme 
per Rafael Destorrents l'any 
1403; el cal-lígraf va ser 
Arnau de Collis. 
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Bibliòfils per força 
Josep M. Ainaud de Lasarte 

L·l règim franquista imposà un sistema de censura 
implacable. Tots els llibres, fossin del tema que fos
sin, havien de ser sotmesos a la censura prèvia, subs
tituïda més tard pel règim de «consulta voluntària». I 
ai d'aquell que no en feia cas i no s'hi volia sotmetre 
«voluntàriament»! Les sancions queien sobre els edi
tors, els impressors i, fins i tot, sobre aquells autors 
que no eren prou dòcils a les directrius del règim. 

Entre els anys 1939 i 1945 no hi havia escapatò
ria. Però, després del triomf dels aliats i la caiguda 
dels règims de Hitler i Mussolini, s'obriren algunes 
escletxes que, amb els anys, esdevingueren autènti
ques esquerdes. En aquells anys quaranta, la inventi
va dels editors adoptà totes les formes imaginables. 
Edicions «clandestines» amb data dels anys de la 
guerra —quants llibres posteriors a la guerra civil 
duien data del 1938!—, edicions amb peu d'im
premta de països sudamericans, difícils de compro
var, i reedicions de llibres que no s'havien editat mai. 
Tot s'hi valia. 

Una de les maneres d'esquivar la censura fou la 
dels llibres «de bibliòfil». No és que de sobte es des
pertés la passió pels bons llibres, sinó que alguns 
funcionaris de la censura, a Barcelona i a Madrid, es 
tornaren més tolerants amb uns llibres que gairebé no 
tenien difusió, que no es podien trobar a les llibreries 
i que passaven directament de la impremta a les 
mans dels col·leccionistes de confiança. Edicions nu
merades i nominals, que no portaven cap problema. 
Alguns subscriptors tenien l'esperança que aquells 
llibres, amb els anys, serien una bona inversió; altres, 
sabien que el marge entre el cost editorial i el preu de 
subscripció permetia ajudar els autors, persones ge
neralment desafectes al règim. Així sortiren belles 

edicions, com l'obra de Josep M. de Sagarra Entre l'e
quador i els tròpics, amb magnífics gravats de Ramon 
de Capmany, o la nova versió de L'Odissea, de Carles 
Riba, amb acurades xilografies de E. C. Ricart. 
Aquesta escletxa del llibre d'edició limitada i preu 
elevat, però, també facilità el camí per a editar legal
ment obres d'erudició, que d'altra manera no hauria 
estat possible. Entre molts altres exemples, podem 
citar, des del 1947, la «Biblioteca Guió d'Or». Bells 
llibres d'història i de llegenda, dels editors Aymà, de 
Barcelona, amb obres importants com De l'Edat Mit
jana al Renaixement óe\ Dr. Jordi Rubió; El Toisó d'Or 
a Barcelona de Joan Ainaud de Lasarte, o La vida de 
l'artista medieval de F.-P. Verrié. Eren textos d'alta 
qualitat literària i científica, «disfressats» de llibres 
de bibliòfil, encara que el paper era de fabricació in
dustrial, els gravats de zinc i la impressió feta a par
tir de la linotípia. Però el fet que fossin edicions limi
tades, numerades i de preu elevat —com també 
certes complicitats de funcionaris de la censura de 
Madrid—, feren possible l'edició legal d'aquestes 
obres. Per això ens ha semblat escaient batejar amb 
el nom de «Bibliòfils per força» aquelles col·leccions 
en català dels anys quaranta. 
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MiHenariae voces. Barcelona, 
1948, il·lustracions de 
Ramon de Capmany (1899-
1992). Vegeu l'enquadernació 
d'aquest llibre a la pàg. 69. 

Homer (s. viii a. C): 
L'Odissea, traducció de Carles 
Riba (1893-1959), 
Barcelona, Aliança Arts 
Gràfiques, il·lustracions 
d'E. C. Ricart (1893-1960). 
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Millenariae voces, Barcelona, 
1948, il·lustracions de 
Ramon de Capmany (1899-
1992), enquadernació 
d'Emili Brugalla. 



Personatges 
notables 
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Eudald Canívell i Masbernat, 
impressor, poligraf, promotor 
Eliseu Trenc 

Limpressor i el publicista 

L·udald Canivell nasqué a Barcelona el 25 de no
vembre de 1858. De família modesta, als dotze anys 
inicià l'aprenentatge d'il·luminador de naips. Ben 
aviat deixà la il·luminació per l'estudi de l'ofici d'im
pressor. El Canivell adolescent dels anys 1871-1873 
és un jove tipògraf, d'esperit inquiet i curiós, que de 
nit estudia dibuix a la Llotja, que els diumenges es 
dóna a l'excursionisme i que sovinteja l'Ateneu Català 
de la Classe Obrera, on coneix Rafael Farga Pellicer, 
que n'és el secretari, i Emili Hugas. Adopta les idees 
d'emancipació social d'aquests últims i esdevé mem
bre de la Internacional i de la perseguida Federació 
Obrera Espanyola, seguidora del socialisme llibertari 
de Bakunin. Cap al gener de 1874, després del cop 
d'estat militar del general Pavia, que liquida la Prime
ra República, la repressió contra els llibertaris l'obliga 
a expatriar-se a França. Allí treballa de maquinista-
impressor, perfeccionant el seu ofici, i aprèn el fran
cès i una mica d'italià i de taquigrafia. En morir el seu 
pare, l'any 1875, torna a Barcelona per a fer-se càrrec 
de la mare. Continua les seves múltiples activitats: 
l'any 1876 esdevé soci fundador de l'Associació Cata
lanista d'Excursions Científiques. Aquesta agrupació 
posteriorment s'uní a l'Associació d'Excursions Cata
lanes, a la qual també pertanyia Canivell, i en els but
lletins de la qual redactà algunes descripcions dels 
viatges que dugué a terme. També fou, cap a l'any 
1883, un dels fundadors, amb Tomàs Moragas, del 
Centre d'Aquarel·listes de Barcelona, que més tard es 
transformà en el Cercle Artístic. En tornar a Barcelo
na, l'any 1875, començà una llarga carrera com a pu
blicista. Col·laborà a La Bandera Catalana, setmanari 

català il·lustrat {gener-setembre 1875), i a L'Escut de 
Catalunya (1879-1880). Fou igualment redactor del 
Diari Català, de Valentí Almirall, de 1879 a 1881; de 
La llustració Catalana, des de juliol del 1880 fins al 
1883, i de L'Avenç, on col·laborà sense interrupció de 
1881 a 1893, escrivint articles, subproductes de l'ex
cursionisme d'erudició, crítiques d'art i articles de di
vulgació històrica, de temàtica catalanista i lingijís-
tica. També hi publicà dotze dibuixos, de factura 
realista, relatius a cèlebres monuments catalans. Ca
nivell fou igualment un dels importants col·laboradors 
de les revistes anarquistes barcelonines dels anys vui
tanta. La Tramontana, dirigida pel bakuninista J. Llu-
nas; Acracia, dirigida per R. Farga Pellicer, i més tard 
col·laborà a Ciència Social, «revista de sociologia, arte 
y letras» (1895-1896), i al butlletí de la Societat d'O
brers Tipògrafs de Barcelona. 

El 1878, Evarist Ullastres fundà la més selecta im
premta del seu temps, La Acadèmia, regentada pel 
gran renovador de l'art de la tipografia a Catalunya i 
mestre de tots els tipògrafs del Modernisme, Rafael 
Farga Pellicer. Poc després, Canivell, que era amic de 
Farga Pellicer i dels altres obrers anarquistes de la im
premta, i a més a més consagrat com un dels millors 
maquinistes de Barcelona, entrà a La Acadèmia i s'o
cupà de la més important màquina alemanya de la 
casa; hi imprimí moltes de les revistes on col·laborava, 
com La Tramontana, La llustració Catalana i L'Avenç, 
i la novel·la històrica Fra Filippo Lippi, d'Emilio Caste-
lar. Canivell treballà com a maquinista fins el 1891 . 

El poligraf í el promotor de les arts gràfiques 

L'any 1891 fina Rossend Arús, que llegà la seva bi-
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blioteca a la ciutat. Canivell, fou qui es va encarregar 
de compondre'n el fitxer i de redactar-ne el catàleg. El 
1895 s'inaugurà la Biblioteca Pública Arús, i Canivell 
en fou nomenat bibliotecari-director, càrrec que ocu
pà fins l'any 1922. Aquest humil càrrec li va perme
tre de transformar-se en el més important publicista 
de les arts gràfiques del seu temps i en un notable di
buixant i iniciador de tota mena d'activitats artísti
ques tendents a dignificar les arts del llibre hispàni
ques. Després de la seva col·laboració, els anys 1870 
i 1880 a la revista Correo Tipoíitogràfico, fundada per 
Ceferí Gorchs, Canivell fou encarregat de dirigir i de 
redactar quasi totalment el primer número d'E/ Arte 
de la Imprenta (1891), butlletí de la fundició tipogrà
fica del successor d'A. López, Daniel Domènech. El 
mateix any estudià, dibuixà i féu fondre els caràcters 
gòtics incunables catalans, els punxons dels quals 
gravà en cos 14 Romà Castelló i Anglarill, pera la fun
dició Successor d'A. López. Però és al final del segle 
xtx quan la personalitat de Canivell adquireix un relleu 
excepcional. El 1897 és l'iniciador, amb el dibuixant 
J. L. Pellicer i l'impressor J. Cunill, de l'Institut Cata
là de les Arts del Llibre, que fundà la primera Escola 
Pràctica d'Arts Gràfiques a Espanya, inaugurada el 14 
de gener de 1905, i que des del 1900 fins a la Guer
ra Civil publicà una important revista especialitzada, 
la Revista Gràfica, els dos primers números de la qual, 
el de 1900 i el de 1901-1902, són notables tant pel 
contingut com per l'aspecte formal, fins al punt que 
es poden considerar un remarcable exemple de la ri
quesa de l'art tipogràfic modernista. Canivell n'és el 
director artístic i literari, hi publica articles impor
tants sobre la introducció de la litografia i del fotogra-
vat a Espanya (1900), i hi dibuixa les vinyetes de la 
portadella i les lletres inicials del text. També és d'ell 

Correspondència entre Eudald 
Canivell i el propietari d'un 
deis dos exemplars coneguts 
de la gramàtica d'en Mates. 

"1916 
A Sr Dn Eudald Canibell 
Biblioteca Pública "Arús" 
Paseig de Sn Joan - 26 
Barcelona" 

"En Sn Sadorni de Noya 3 - 3 - 1916 
Molt distinguit senor meu: Rebuda la seva del 2 del 

corrent mes y respecte lo qu'em diu de que li convindria vin
dré lo disepte prop vinen al objecte de pendre novas apunta-
cions de la meva Gramàtica d'en Mates y preguntanme quin 
tren es mes à propòsit per estar de regrés à Barcelona à la 
mateixa tarde; si es que vostè li convé axis, me sembla que lo 
millor es el que surt del apeadero del Paseig de Gracia à las 
dotse y mitja puig tindrà prop de tres horas per pendre notas 
à la vista del llibre y tornar à Barcelona ab lo que surt de San 
Sadorni a las cinch. Ab recort de tota la meva família per 
vostè y esperant la seva visita me repeteixo [...] 

Antoni Mir (?)" 
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la portada del calendari de la tipografia La Acadèmi
ca, dels seus amics Serra Germans i Russell. De 
1901-1902 són notables la nota biogràfica sobre J. L. 
Pellicer i l'article sobre el dibuixant Pedró Eriz. Cani
vell també dibuixà l'almanac de la fundició Rey, 
Bosch y Cía., de Madrid, reproduït a tot color, així com 
la marca de la impremta La Elzeviriana dels seus 
amics Borràs i Mestres, i la de La Acadèmica. 

L'any 1904, Canivell està molt enfeinat amb la res
tauració dels caràcters gòtics incunables del segle xv, 
l'ampliació del cos 14 de 1891 als cossos 8, 12 i 24, 
que va complementar a mès a mès amb inicials mo
nacals del cos 24, reproducció de les usades per Ro-
senbach i disponibles en bicolor o policromes. Grà
cies a la Societat Catalana de Bibliòfils, que adoptà 
aquests caràcters per a alguna de les seves edicions, 
Canivell, associat amb Sangenís, va fondre'ls. Molts 
impressors i dibuixants, inspirats en l'exemple de Ca
nivell, realitzaren tota mena de petits gravats, menús, 
recordatoris, misses noves, e tc , utilitzant aquests t i 
pus gòtics dins una composició policroma, imitació 
d'il·luminació medieval, que cal incloure en el ves
sant neogòtic del Modernisme característic d'una de 
les modalitats estilístiques de la tipografia del 1900 
a Catalunya. El 1905, Canivell compongué i edità La 
vida de Lazarillo de Tormes, amb un interessant prò
leg, en una edició gòtica a l'estil espanyol del segle 
XVI, de dos-cents exemplars numerats, primer volum 
d'una sèrie de «Joies de la Bibliografia Espanyola», 
que es proposava de continuar editant, si bé la ini
ciativa no va arribar a prosperar. Simultàniament, ha
via començat a dirigir l'edició de Don Quijote de la 
Mancha, impresa amb caràcters gòtics sobre fulls de 
suro, delicada i acurada impressió que durà sis me
sos als obradors de la impremta d'Octavi Viader, a 
Sant Feliu de Guíxols (1905). Canivell pertanyia des 
de feia força anys al comitè consultiu de la Liga Cer-
vantina Espaiiola i en fou soci honorari. Assessorat 
per Marcelino Menèndez y Pelayo, dirigí la publicació 
del tercer volum de la Bibliografia crítica de las obras 
de Miguel de Cervantes Saavedra, iniciada els anys 
1895-1899 per Leopold Rius. Una de les seves ini
ciatives editorials més interessants va ésser la repro
ducció en facsímil, el 1905, de l'únic exemplar co
negut de la Gramàtica latino-catalana de Bartolomé 
Mates, datada el 1458, amb un extens estudi preli
minar sobre la versemblança d'aquesta data d'im
pressió a Barcelona. De 1910 és l'edició del seu es
tudi sobre la Iconografia del rey Don Jaime I el 

Conquistador, premiat per la Diputació de Tarragona 
el 1909. 

Al principi del segle xx, Canivell fou corresponsal 
de la revista Ailgemeine Anzeiger für Druckerein, que 
dirigia a Frankfurt August Hofer. Traslladat aquest 
com a gerent de la fundició tipogràfica Neufville, ele
gí com a col·laborador artístic de VAnuario Tipogràfica 
de la casa Neufville, dels quals aparegueren sis vo
lums (1910, 1911 , 1912, 1913, 1914, 1922), el 
nostre biografiat, que fou realment l'ànima de la re
vista, on publicà importants treballs sobre aspectes 
tècnics 0 històrics de les arts gràfiques: «Eudald Pra
dell, notable gravador de ponçons» (1910), «L'Insti
tut Català de les Arts del Llibre» (1911), «íQué im-
prenta pudo visitar Don Quijote en Barcelona?» 
(1912), «Els Ibarras a Cervera», «Edicions espanyo
les del Quixot» (1914), «L'impressor Manuel Rivade-
neyra», «Introducció del fotogravat a Espanya», «Pri
mer centenari de la litografia a Espanya» (1922). Al 
mateix temps col·laborà al Diccionario enciclopédico 
de la lengua catalana {1905-1910) i a l'Enciclopèdia 
Espasa, on tingué cura de l'especialitat de les arts del 
llibre. 

Fou un dels principals organitzadors (vicepresident 
de la comissió especial permanent) del I Congrés Na
cional de les Arts Gràfiques, celebrat a Barcelona del 
14 al 19 d'octubre de 1911 . A l'Exposició Internacio
nal de la Indústria del Llibre i de les Arts Gràfiques de 
Leipzig (1914), la impremta La Acadèmica presentà 
una reproducció en tipus gòtics incunables de la Car
ta de Cristóbal Colón relatando el descubrimiento de 
Amèrica, realització de Canivell, amb notes i biblio
grafia adjuntes, bell treball que li valgué el diploma 
de col·laborador per unanimitat del jurat. El 1918 s'a
cabà l'estampació del primer inventari bibliogràfic de 
la medicina catalana, la Bibliografia medicat de Cata
lunya, treball ingent de Canivell a la impremta La El-
zeviriana. Al febrer de 1920 sortí el primer número de 
Crònica Poligràfica, revista de la fundició Neufville 
que dirigí el nostre polígraf fins l'any 1925, en què 
fou substituïda per El Mercado Poligràfico, sempre 
amb el mateix editor i la mateixa direcció, que Cani
vell assumí fins la seva defunció, el 10 d'abril de 
1928. Els seus articles més notables de Crònica Poli
gràfica són: «Punzonería y fundición tipogràfica en 
Espafia desde el siglo xv», «Biografia de Joan Russell 
i Anglarill», «Manel hienrich i Girona», «Origen histó-
rico de la litografia en Espaha», «D. José Enrique Se
rrano y Morales, historiador de la imprenta en Valen-
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eia». Un d'ells, «Don Quijote en una imprenta» 
(1923), fou editat en un opuscle a part en edició de 
bibliòfil per la Bauersche Giesserel úe Frankfurt. Pel 
que fa a El Mercado Poligràflco, són remarcables: 
«Orígenes de la elaboración del papel en Europa», «La 
fiesta del libro en Espafia» i «Cuatro homenajes al 
gran Ibarra». 

Canivell morí amb el cap ple de projectes que nova 
poder realitzar, d'edicions sobre les arts gràfiques i 
les arts del llibre espanyoles. Els seus dos últims es
crits són opuscles dedicats a Cervantes, Noticia de la 
verdadera pàtria (Alcalà), de Miguel de Cervantes 
Saavedra, escrita por el R Martín Sarmiento en 1761 
i Cervantófilos barceloneses y obras cervantinas im-
presas en Barcelona. Amb això trobem una altra par
ticularitat de Canivell: la defensa de la seva pàtria, 
Catalunya, no va implicar mai que es desinteressés de 
les altres nacions hispàniques ni que en menyspreés 
les notables realitzacions gràfiques, com tampoc la 
història de les fecundes relacions i les recíproques in
fluències; aquesta actitud respon a l'ideari federalis
ta i republicà propi del seu íntim amic Valentí Almi
rall, que ell compartia. 

Pels seus coneixements i les seves empreses, dos 
homes van dominar el món de les arts del llibre a la 
Barcelona de principi del segle xx: Ramon Miquel i 
Planas, conegut i valorat merescudament, i Eudald 
Canivell, massa desconegut, perquè era un home mo
dest, un savi autodidacte, allunyat del món acadèmic 
però molt per damunt dels seus contemporanis en la 
seva especialitat. Tots dos van col·laborar en moltes 
empreses, Canivell posant els seus coneixements i la 
seva perícia de dibuixant al servei de les edicions de 
bibliòfil de Miquel i Planas, o treballant conjuntament 
a l'Institut Català de les Arts del Llibre i a la Revista 
Gràfica per dignificar i enaltir les arts gràfiques cata
lanes. 

Els tipògrafs anarquistes modernistes, influïts pel 
pensament de William Morris, tant per les seves idees 
polítiques com pel seu exemple de retorn a l'artesania 
i a una tipografia gòtica, volien canviar el llibre com 
volien canviar el món, volien canviar la societat i vo
lien renovar les regles de la composició tipogràfica. La 
policromia envaïa els impresos, s'alliberaven de la tra
dició a tots els nivells i les seves obres plenes de saba 
nova, de colors, exuberants, reflectien els seus ideals 
i els seus somnis. Això comportava un perill, tant a ni
vell social com professional, i era que aquesta lliber
tat esdevingués caos, individualisme, anarquisme, un 

Bibliografia medicat de 
Catalunya. Barcelona, 
Impremta Elzeviriana, 1918, 
pròleg d'Eudald Canivell. 
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terme que els seus enemics aplicaven a les seves ide
es i que ells mateixos van adoptar majoritàriament, 
però enfront del qual gent com Farga Pellicer o Cani
vell preferien el d'acràcia. És aquí on resulta fona
mental la tasca d'Eudald Canivell en les arts del llibre. 
Els seus estudis sobre la tipografia gòtica i renaixen
tista catalana van evitar que la tipografia modernista 
catalana fos una còpia de l'Art Nouveau europeu i van 
fer possible que tingués una gran personalitat, un ca
ràcter propi, nacional, català. Compaginant això amb 
la seva acceptació de la modernització i de la indus
trialització de les arts gràfiques, evità la torre de vori 
en què es van tancar els bibliòfils com Miquel i Planas 
0 el mateix William Morris, a causa del seu irreducti
ble rebuig del maquinisme. Així, Canivell era conse
qüent amb les seves idees, amb la seva vida; d'una 
banda, posava els seus coneixements i la seva erudi
ció al servei de la recuperació i perfecta reedició de 
textos catalans o hispànics antics, en una línia forço
sament elitista de la bibliofília; de l'altra, però, per
metia i duia a terme una propagació de l'estètica mo
dernista en tota mena de treballs, des del llibre 
popular fins a la invitació o l'anunci d'un ball de so
cietat obrera, amb la qual cosa cercava educar la so
cietat catalana urbana en la seva totalitat. 
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La impremta Oliva de Vilanova 
Santi Barjau 

w j una impremta del segle xx ha merescut una 
atenció monogràfica per part dels bibliòfils i col·lec
cionistes des del mateix moment de la seva creació, 
aquesta ha estat sense cap mena de dubte la que 
Joan Oliva Milà va fundar el 1899 a Vilanova i la Gel
trú i que coneixem amb el nom d'Oliva de Vilanova. 

El record de la impremta Oliva de Vilanova s'ha 
mantingut al màxim nivell entre els coneixedors de 
l'art tipogràfic, i a tots els estudis generals sobre les 
arts i la cultura catalana del segle xx no han mancat 
mai referències ben positives a la seva tasca. Però 
potser per al gran públic l'aportació d'una impremta 
encara no és mereixedora de la mateixa atenció que 
un artista individual o un grup organitzat. 

Per què, en el fons, qui hi havia darrere de la mar
ca comercial d'Oliva de Vilanova? Sota aquest nom fa
mós en la història de les arts gràfiques van actuar tres 
vilanovins il·lustres: Joan Oliva Milà i els seus fills Víc
tor i Demetri. Tres personalitats ben diferenciades que 
van contribuir a la nostra cultura d'una manera origi
nal i fructífera. A les pàgines de VAnuari Oliva, volum 
de l'any 1907 imprès pels nostres protagonistes, tro
bem una representació imaginària dels tres homes, di
buixada per Víctor Oliva. Es tracta d'un ex-libris uni
versal que imita els gravats alemanys del segle xv, 
quan Gutemberg inventà la impremta, i porta un lema 
en llatí: «A Trinitate Robur». En els seus traços podem 
reconèixer, de manera ideal, la figura venerable de 
Joan Oliva i els retrats juvenils dels seus fills, els quals 
sostenen els emblemes de l'ofici d'impressor: un tam
pó, un corró i una regleta componedora. Aquest origi
nal "retrat de família" ens parla de la compenetració 
professional que es va establir entre tots tres, fruit de 
la qual van ser els treballs magnífics que al llarg dels 
anys van anar sortint de les premses en què, primer a 

Vilanova i des del 1915 a Barcelona, els diferents 
membres de la nissaga van treballar sempre, respec
tant escrupolosament el lema de la casa: «Treballa ab 
pulcritud i en l'art confia». 

El llibre bell a les darreres dècades del segle xix i 
les primeres del xx ha estat estudiat sempre amb for
ça interès i últimament es reconeix que en aquells 
anys diverses iniciatives a Catalunya van assolir una 
gran qualitat. Els Oliva no van ser els únics en aquest 
àmbit, però la seva història il·lustra de manera clara 
els èxits i també els fracassos i contradiccions d'una 
actitud que tendia a considerar la impremta com una 
de les belles arts. 

Joan Oliva i Milà, nascut a Sant Pere de Ribes el 
1858 i mort a Vilanova i la Geltrú el 1911 , va ser t i 
pògraf i escriptor, i també ha estat reivindicat com un 
dels primers bibliotecaris professionals de la Cata
lunya del segle xix. Format a París i a Londres, la seva 
figura apareix estretament lligada a la de Víctor Bala
guer, que li va confiar la gestió del seu projecte cul
tural més ambiciós: la Biblioteca-Museu inaugurada 
a Vilanova el 1884. És precisament en l'àmbit d'a
questa institució que Joan Oliva madurà la idea de 
fundar un taller tipogràfic, en el qual es posà la mà
xima qualitat com a únic objectiu. Com a escriptor, 
destaca el Breu compendi d'història de Catalunya 
(1901) i diversos articles al butlletí de la Biblioteca-
Museu 0 a la revista vilanovina Costa de Ponent. 

El taller de Joan Oliva, impressor, va iniciar les se
ves activitats el 26 d'octubre de 1899 a la Rambla vi
lanovina. Com veurem més endavant, va saber com
paginar l'exigència del més gran refinament en l'ús 
del paper i en la composició tipogràfica amb l'atrac
ció d'alguns dels més destacats escriptors i dibui
xants de l'època modernista, fins al punt que els l l i-
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Portada del fulletó de propa
ganda del Breu compendi 
d'història de Catalunya, de 
Joan Oliva i Milà (1858-
1911), Vilanova i la Geltrú, 
Oliva impressor, 1901. 
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Liabfés, Gabriel (1858-
1928); Cançoner dels comtes 
d'Urgell, Vilanova i la Geltrú, 
Joan Oliva, 1906. 

bres d'Oliva impressor, però també els petits impre
sos destinats a activitats efímeres, tenen sempre al
gun element que els fa cobejables per a bibliòfils i 
col·leccionistes. 

Els dos fills de Joan Oliva van créixer en l'ambient 
culte de la Biblioteca-Museu i, al mateix temps, en la 
pràctica del taller tipogràfic. Quan encara eren uns 
adolescents ja dominaven tots els ressorts de l'ofici. 
En un text de Josep M. Roviralta, dedicat als seus re
cords de joventut, llegim que «En aquell taller no's 
veya més que quitxalla. En Víctor y en Demetri eren 
casi's pot dir els oficials y els ajudaban criatures en
cara de menys anys en totes les tasques, y feya goig 
de veure am quin gran amor escoltaban y seguian la 
dolcissima veu del vell Oliva que'ls parlaba a tots com 
un pare y com un mestre.» 

Des d'aquell moment els dos germans semblen ha
ver-se repartit les feines de la impressió: Víctor a cai
xes i Demetri a màquines. El primer, doncs, es va 
centrar en les tasques de composició, dibuix i correc
ció, les més específicament artístiques i literàries; en 
molts casos, proper a aquest art que ara anomenem 
disseny gràfic. Demetri, en canvi, prengué cura dels 
aspectes més tècnics, de la impressió pròpiament 
dita, assegurant-se que cada exemplar que sortia de 
les seves premses tingués aquella homogeneïtat i per
fecció sense tara que han esdevingut una de les glò
ries indiscutibles de la impremta dels Oliva de Vila
nova. 

Víctor Oliva i Sala va néixer a Vilanova l'any 1884. 
Malgrat haver estudiat de perit electricista i químic, 
el seu àmbit d'actuació preferent no van ser les cièn
cies sinó les humanitats, com revelen la seva dedica
ció i les seves amistats amb artistes i literats. Com a 
escriptor, Víctor Oliva té una obra abundant però dis
persa en la premsa de principi de segle. És autor de 
diverses narracions aparegudes a les revistes Joventut 
i La Cataiuna, així com d'una novel·la i alguns articles 
de crítica literària. De tota manera, tenen més interès 
els escrits de temàtica artística i les col·laboracions 
periodístiques, firmades amb el seu nom o bé amb el 
pseudònim «Hèctor Oriol». Uns i altres es troben en 
moltes de les publicacions que estampaven a can Oli
va, com la vilanovina Fomento del Trabajo, o en la 
premsa diària de Barcelona. Com a dibuixant, a part 
dels ex-libris, realitzà treballs per a la impremta fami
liar, com ara capçaleres de revistes, ornaments de ll i
bres i monogrames, en l'elaboració dels quals era un 
especialista. A més de totes aquestes activitats cuitu-
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Vinardell, Santiago (1884-
1936): Keepsake. Una 
empresa catalana üe arte grà
fica: la imprenta Oliva de 
Vilanova, Vilanova i la Geltrú, 
Casa Oliva, 1915. 

rals, també es coneix la seva afició als esports. Víctor 
Oliva morí a Sant Feliu de Codines el 1948. 

Demetri Oliva també nasqué a Vilanova i la Geltrú, 
el 1886. El seu interès pel desenvolupament dels 
processos d'impressió el va dur a formar-se als princi
pals centres europeus, on es familiaritzà amb les dar
reres novetats tecnològiques i estètiques. La seva tas
ca en aquest àmbit va ser de gran importància. Per 
altra banda, destacà pel seu interès en la fotografia, 
que aplicà als sistemes d'impressió mitjançant el gra
vat al buit. També conreà interessos musicals i espor
tius, que el van dur a ser un precoç usuari de motoci
cleta. Demetri Oliva morí a Barcelona el 1966. 

La importància del taller que entre tots tres van 
contribuir a aixecar i sostenir es fonamenta en els tre
balls que van imprimir-hi. El vell Oliva no va preten
dre mai bastir una gran impremta que produís un gran 
negoci. No tenia com a model les grans indústries 
d'arts gràfiques que en aquells anys, amb el gran des
envolupament tecnològic, permetien imprimir ràpida
ment tones i tones de paper, i que ocupaven desenes, 
—i centenars, a vegades— de treballadors més o 
menys especialitzats. A Barcelona ja n'hi havia, d'em

preses com aquestes. Però Joan Oliva tenia en ment 
altres impremtes d'art, franceses o angleses, com per 
exemple la celebrada Kelmscott Press, fundada per 
l'anglès William Morris. En aquestes impremtes parti
culars, uns esperits selectes, sense problemes econò
mics, imprimien al seu gust obres rares, amb lletres i 
ornaments dissenyats expressament i en papers de 
qualitat. Són els precursors del llibre de bibliòfil. 

Joan Oliva no era ric, i per tant no podia imprimir 
exactament tots els llibres que li hauria agradat fer; 
per això a can Oliva es feien també altres treballs més 
comercials: invitacions, targes, paperam administra
tiu i llibres prosaics, com ara reglaments i ordenances 
d'associacions. Mereixen una menció especial els 
programes i discursos per als carnavals de Vilanova. 
Amb tot, aquests treballs comercials reberen una 
atenció tan acurada com si es tractés de les grans 
obres de la literatura medieval, i en molts casos un 
d'aquests impresos, per exemple un paper de carta, 
encara sobta pel seu aspecte modern. 

Però el que realment va fonamentar la fama de 
Joan Oliva i els seus fills van ser els seus grans ll i
bres. Una de les primeres obres és la notabilíssima 
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Boires baixes, de 1902, poema de Josep M. Roviralta 
amb il·lustracions de Lluís Bonnín i música d'Enric 
Granados. El llibre destaca sobretot per la novetat de 
l'estil tipogràfic, auster, quasi eixut, que contrasta 
amb la vulgaritat de moltes publicacions coetànies. 
Altres llibres dels primers temps són els Sonets d'uns 
i altres, recollits per Pin i Soler, amb excel·lents di
buixos de Josep Triadó (1904), les Notas genealógi-
cas del Doctor Thebussem (1905), el tercer volum de 
la bibliografia de Cervantes (1905), les Rajolas va-
tencianas y catalanas del vilanoví Font i Gumà 
(1905), 0 la monumental biografia de Juàrez{l906), 
raríssima obra amb ornaments d'inspiració asteca i 
retrats de Ramon Casas. Mereixen una menció espe
cial les edicions de la Societat Catalana de Bibliòfils, 
en les quals es va fer servir un tipus gòtic redissenyat 
per Eudald Canivell: el Llibre de santa Maria de Ra
mon Llull (1905), el Jacob Xalabfn (1906) i el Can
çoner dels comtes d'Urgell {1906), primeres mostres 
d'un model que es va reprendre en els Eximplis de 
sant Benet (1910) o en el Castell d'amor {1910). 

L'any 1907 la impremta Oliva fa el tour de force 
que representa en molts sentits l'Anuari Oliva, ja es
mentat. Es tracta d'un recull d'articles escrits pels 
millors literats i d'il·lustracions dels millors dibuixants 
catalans; la conjunció d'obres de representants de di
verses generacions vol ser vista com a retrat d'un 
"moment intel·lectual" particularment fructífer. Des 
d'aquest moment les grans obres se succeeixen: Poe
sies de Costa i Llobera (1907); Els ex-libris Renart 
(1907); Liliana, amb text i dibuixos d'Apel·les Mes
tres (1907); les Monedes catalanes de Botet i Sisó 
(1908), 0 el catàleg de la biblioteca musical de la Di
putació de Barcelona (1909), establert per Pedrell. 
L'any 1909 es decanten pels bells llibres d'art, ben 
il·lustrats: El arte decorativo en Egipto, per Ricardo 
Agrasot; la monografia de Sorolla, per Rafael Domè
nech, i un estudi sobre el britànic Robert A. Bell, per 
Alexandre de Riquer. L'any següent surt de les prem
ses dels Oliva un llibre estimable per a qualsevol bi
bliòfil: Los animales en las marcas del papel, de Bo-
farull i Sans. D'aquesta primera dècada també cal 
destacar diverses revistes d'importància: la Revista 
Gràfica, la Revista Ibérica de Ex-libris, l'Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans, la Revista Musical Cata
lana, Pequenas Monografías de Arte, Los Deportes, 
etc. 

Al costat d'aquests volums, també destaquen al
tres petits impresos, com ara els programes musicals 

de l'Associació Wagneriana (1904-1905), el diploma 
ofert a Guimerà amb motiu del seu homenatge de 
1909, diversos ex-libris o un cartell d'Ismael Smith 
dedicat a uns campionats d'esgrima. La suma d'unes 
coses i altres ha fet que les produccions dels Oliva 
—i en especial les de l'etapa vilanovina— hagin estat 
cobejades per molts col·leccionistes. 

Les obres sortides d'aquesta impremta tenen una 
personalitat que les fa inconfusibles. Defugint el ca
ràcter anònim que té sovint el paper imprès, els fulls 
estampats pel tipògraf Oliva tenen sempre un aire es
pecial, provocat per l'ús d'un nombre reduït de tipus 
de lletra, més aviat gruixudes que fines, i impreses 
amb vigor, cosa que dóna com a resultat unes pàgines 
en les quals la superfície negra de la tinta es destaca 
fortament sobre el blanc del paper, en una relació sà
viament calculada. 

L'any 1911 , poc abans de la mort del vell Oliva, es 
va celebrar una exposició a la galeria Saló Reig de 
Barcelona, on es mostraven els seus millors treballs. 
Aquesta mostra i una deliciosa publicació titulada La 
imprenta considerada como una de las bellas artes re
sumeixen la primera etapa del taller. En morir el seu 
pare, Víctor i Demetri van prendre les regnes del taller 
i hi van continuar imprimint obres notables, com La 
casa Guarro {1911), EISinaíóe\ pare Ubach (1913), 
el Llibre en honor d'en Joaquim Pena (1913), o la 
Flora de Catalunya (1913). Al cap de pocs anys, el 
1915, el van traslladar a Barcelona, on va dur a ter
me la seva tasca sota el nom comercial d'Oliva de Vi
lanova. En aquesta avinentesa van estampar la seva 
darrera obra vilanovina, l'extraordinari Keepsakeo re
cordatori escrit per Santiago Vinardell. 

A Barcelona els nois Oliva també van fer grans co
ses, potser estèticament més clàssiques, però mai 
van sucumbir al reclam fàcil de la comercialitat. 
Aquesta etapa no ha estat tan ben valorada, però me
reix ser-ho, ja que s'hi van fer algunes de les impres
sions més notables de la Catalunya del segle xx. Sen
se ànim d'exhaustivitat cal destacar una colla de 
llibres, en la concepció i l'execució dels quals Víctor 
Oliva va tenir un paper influent. Citem per exemple 
un volum d'Emilio de Riquer: Ideas estéticas de Goe-
ttie a propósito de Hamiet (1916); una luxosa edició 
de La làmpara de Aladino, amb il·lustracions del me
xicà Roberto Montenegro (1917); les Èg/ogues d'Al
fons Maseras (1918), o Aleluyas, amb textos de Vi
nardell i boixos d'E. C. Ricart (1919). Durant els anys 
vint i trenta destaquen alguns llibres de grandíssima 
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envergadura, bellament decorats, com ara La arqui
tectura naval espanola, d'Artinano (1920); Las ho-
gueras de Castilla, de Hoyos y Vinent (1922); la vida 
d'E/ teniente general D. José Manuel de Goyeneche 
(1923); l'impressionant Llibre d'or del rosari a Cata
lunya (1925), 0 El Gran Teatre del Liceu de Barcelo
na, amb text de Marc-Jesús Bertran (1931). Durant 
un temps (1921-1922) els Amics dels Bells Llibres 
reviuen la il·lusió de la bibliofília amb volums com les 
Poesies de Joan Alcover, Les Syracusanes de Teòcrit o 
Nou i vellóe Morera i Galícia, il·lustrats bellament per 
Francesc Labarta o Josep Ribot. Amb caràcter simi
lar, podem esmentar algunes edicions de Shakespea-
re 0 Cervantes. 

Els anys trenta signifiquen una certa època de re
cessió i dificultats per a l'establiment, anomenat des 
d'aleshores Institut Gràfic Oliva de Vilanova, i per a 
contrarestar-la es llencen a la realització d'un gran àl
bum de Costums de Catalunya (1931), amb dibuixos 
de Josep Ribot acolorits a mà. Aviat tornen a passar a 
l'atac amb llibres erudits de gran format, com els que 
el duc d'Almazàn dedicà a la Historia de la monteria 
en Espana (1934, 1935, 1936). La resta de treballs 
d'aquests anys també és notable: goigs, cartells, ca
lendaris, impresos de tota mena. I revistes, com ara 
Vell i Nou, Revista Nova, Barcelona (revista de la So
cietat d'Atracció de Forasters), Auto-moto, les revis
tes avantguardistes 391 i Trossos, etc. Al llarg d'a
quest període, no hi falten els llibrets promocionals 
amb què la casa commemora aniversaris; destaca 
també la seva sovintejada presència en exposicions a 
Barcelona (el 1929) o fora (a Madrid, Sevilla, Fila
dèlfia, Lieja, Leipzig, Buenos Aires...). 

Durant la Guerra Civil els tallers van estar ocupats, 
entre altres coses, en la impressió del paper moneda 
de la Generalitat de Catalunya, dissenyat per Josep 
Obiols, i diversos segells de correus de curs legal per a 
tot el territori de la República. La postguerra va ser 
una mica més difícil, però hi destaquen publicacions 
oficials per a l'Ajuntament de Barcelona o delicats lli
bres enriquits amb xilografies d'E. C. Ricart. Les morts 
de Víctor, l'any 1948, i de Demetri, el 1966, van re
presentar seriosos contratemps per a la casa i a la llar
ga van provocar-ne la desaparició. 
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Emili Grau Sala, artista gravador 
Jordi Carulla 

^ ' I ndépendamment de la matière, de la couleur, et 
de l'écriture tres personnelle de Grau Sala, ses per-
sonnages, femmes et petit filles, se reconnaisent a 
distance et font que l'amateur s'ecrie: "c'est un Grau 
Sala", comme s'ecrierait: "c'est un Renoir".« Aques
tes paraules d'André Warnot són ben certes. No és 
freqüent trobar la personalitat d'un artista tan defini
da que faci la seva obra tan inequívocament identifi
cable. 

Emili Grau Sala va néixer a Barcelona el 1911 i va 
morir a la mateixa ciutat el 1975. Va ser enterrat a 
Sitges, com era el seu desig. 

Era fil l del dibuixant Joan Grau Miró, el qual havia 
exposat a la Sala Parés, on va ser homenatjat en mo
rir, el 1918. Va ser un dels promotors del Saló d'Hu
moristes de Barcelona, per al qual va dibuixar el car
tell de la primera edició, celebrada el 1916 a la sala 
Mozart.' 

El gener de 1936 Emili Grau Sala es casà amb l'ar
tista Àngeles Santos; la celebració de boda es dugué 
a terme a casa de l'editor Gustau Gili. En esclatar la 
Guerra Civil es traslladaren a Mazamet-sur-Tarn; el 
mateix 1936 l'Àngeles va tornar sola a Canfranc 
(Osca), on al cap de pocs mesos va néixer el seu f i l l , 
Juliàn Grau Santos, que actualment és també un ar
tista reconegut tant a Barcelona com a Madrid, on re
sideix. 

Al final del 1936 Grau Sala viatja per tercera vega
da a París, tot sol, on s'estableix i comença una nova 
vida en tots els sentits, inclòs el familiar. No és fins el 
1948 que el seu fil l Juliàn, amb 11 anys, va a París 
per conèixer el seu pare. El 1962, amb motiu de la 
mort a París de la companya d'Emili Grau Sala, Juliàn 
es desplaça altra vegada a la capital francesa; també 
és aleshores que Grau Sala es reuneix de nou amb 

Garcia Lorca, Federico (1898-
1936}: Romancera gitan, 
Paris, Marcel Lubineau, 
1960, il·lustracions d'Emili 

Grau Sala(1911-1975), 
enquadernació de Manuel 
Bueno. 
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|e Vti plant£e ]A. Ça valail mieui . n me scralf bien difficile de m'emballer 
*ncote à son &xi|el et c'esí asseï d'avoir recommencé une fois. Jaurais 
mènie peuí-ítre mieuí fail de ne pas parler deile ici. pour ne pas 
excLter mes amies, et d'échre k la place oci L·ssn! sur VOnanisme qü« 
je leur promets depuÍE Bi lúngteiiips pour les amuser M ^ , voilA! En 

retrouvflnt le papicr qui contenait cette pelile prí>M, j'ai 
eu deux pagea toutes fíiiies. landis que cel Essai. ü 

aurait fallu l'écrire en entier. Pour une 
fois, j'dL su ne pas hésirer 

DIRÉ QUELQUES MOTS, lE 
M'ARRETE UN PEU POUR REVOIR DE LOIN. 

AVEC LEURS LUMIÈRES, LEURS SPECTACLES. LEURS FEMMES, UX\W^ 
habJlué^ toui 1?ur mouveineni de va el vieni coloré er ò\u, ces 
endroits de plaisir ou |e passe quelquefois la Roiré* avec mes HHiies. 
Foljes-Bergère, Palais de GUce. Casino de Paris, Oiyrnpia, Jardin de 
Paris. Marigny, et quels autres, jc m'y promène d?s yei 
í> cUis réellement, Eleaul* de ces lieux éllncebnls et nets. comme de 
l·:r.indea glace? trte éclalrées- Cétaieíil autrcfoLS des ÉlyBées-Monttnartre. 
Jos Ambasaadeurs, des TivoiïS VauxhaLl. des Skalin^R, dea Boule^ 
Noiros ; - aufrefols encore, des Mabill*a. des Casirioa, des Courtillcs, 
dL's ílloserjes, d » Bleines BUn^hcs; - trfcs autrefoLS, des Frascatis. des 
Vjleutinos, des Prodos : - el tres, très aatrcfois, des ídalies, des Tivoiií. 
dp*; Polies, des Paphos. Tous ces noms, qui diseni *t évoquent 
vio tiervense et rythmée, une vLe de bijoux. de musiques, de fhjhut, 
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Léautaud, Paul (1872-1956) : 
Le petit ami, París, Moulin de 
Vauboyen - Pierre de Tartas, 
1974, il·lustracions d'Emili 
Grau Sala (1911-1975) . 

l'Àngeles, després de 27 anys de separació familiar. 
Entre els anys 1965 i 1975 tots dos treballen inten
sament, alternant Barcelona, París i Sitges. 

Tot i que les simpaties de Grau Sala durant la Guer
ra Civil es decantaren pel bàndol republicà, no va fer 
cap cartell ni manifest a favor ni en contra de cap 
dels dos bàndols. En acabar la contesa va continuar a 
París, però no en condició d'exiliat, com la gran ma
joria d'artistes de la postguerra que s'havien manifes
tat en els seus cartells contraris a l'alçament militar 
durant els primers dos anys del conflicte. 

Grau Sala va ser un artista d'èxit i de reconeixe
ment precoç a Barcelona. Va exposar treballs per pri
mera vegada el 1929, juntament amb altres artistes. 
Els anys 1930, 1933, 1934 i 1936 duu a terme qua

tre exposicions en solitari a les Galeries Dalmau i 
Syra. Participà també a les exposicions de Primavera 
de 1932, 1933 i 1935, i fou l'autor del cartell que 
anunciava aquesta darrera edició.' 

Grau Sala dibuixava els seus personatges vestits a 
la moda del moment i, a la vegada, com Penagos a 
Madrid, va influir en la forma de vestir dels joves de 
la Barcelona dels anys trenta, ja que va il·lustrar di
versos catàlegs de moda, com ara el de El Dique Flo-
tante de l'any de 1933. ' 

Des del 1933 fins al 1936 la seva obra va gaudir a 
Barcelona d'una notorietat constant. La temporada 
1933-34 tots els programes oficials d'òpera del Gran 
Teatre del Liceu duien una portada de Grau Sala. El 
mateix any va participar, com el seu pare, al Saló 
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d'Humoristes celebrat a la Galeria Empòrium, amb 
autors com Apa, Brunet, Calsina, Castanys, Cornet, 
Junceda, Anglada, Mestres, Móra, Nogués, Opisso. El 
1934 va decorar el restaurant Glacier de Barcelona, i 
el 1935 va dibuixar el cartell de festes del Prat de 
Llobregat." 

A l'inici de l'any 1937, en plena Guerra Civil, el 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Cata
lunya va publicar el llibre 33 pintors catalans óe Joan 
Merli. Malgrat que el volum dugui peu d'impremta del 
1937, el text de l'autor és datat del juliol del 1936. 
En parlar de Grau Sala, Meli hi afirma que «Emili 
Grau Sala ja està lluny d'aquells temps en els quals 
tan bé li esqueia la denominació d'artista precoç», i 
considera que, ja en aquella data, «ocupa per dret 
propi un lloc envejable en l'avançada dels pintors que 
estan en plena formació». 

S'ha escrit molt poc sobre la vida de Grau Sala i, de 
fet, no hi ha cap llibre que expliqui la seva trajectòria 
ni que posi la seva dimensió artística en el lloc que li 
correspon. Només s'han dut a terme dues publica
cions dedicades a l'artista. Una d'aquestes és la pri
mera de les monografies de la Rosa Vera, de 1958, t i 
tulada 12 puntes seques i un autoretrat de Grau Sala, 
en la qual Jaume Pla va incloure una breu introduc
ció, on glossa la seva personalitat disset anys abans 
de morir. 

L'altra és el llibre-catàleg Grau Sala, publicat amb 
motiu de la venda de 30 aquarel·les seves a la Sala 
Parés. El seu amic i marxant Joan Anton Maragall va 
escriure'n el pròleg, en el qual descriu la personalitat 
de l'artista i diverses anècdotes, al cap de 3 anys de 
la seva mort. 

Tant Jaume Pla com Joan Anton Maragall desta
quen una sèrie de virtuts de Grau Sala al marge de la 
seva apreciació com a artista. Coincideixen a apuntar 
com a característiques seves la tolerància, la senzille
sa, la simpatia, la cordialitat i l'espontaneïtat, com 
també l'afecte que sentia per tot el relacionat amb 
Barcelona, malgrat la seva perllongada absència. De 
fet, totes aquestes pinzellades sobre la seva persona
litat tenen un clar reflex en la seva obra. Sobre l'au
tenticitat de Grau Sala, Jaume Pla escriu: «Quan 
tants artistes, ingènuament, evolucionen després de 
llur estada de tres mesos a París, quan hom s'esforça 
més a estar al dia que a ésser autèntic, Grau Sala es
devé un lliçó i una esperança. Perquè el prestigi de 
Grau Sala a París és real i guanyar-se un prestigi 
sense fer concessions als marxants i a la crítica inte-
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Léautaud, Paul (1872-1956) : 
Le petit ami, París, Moulin de 
Vauboyen - Pierre de Tartas, 
1974, il·lustracions d'Emili 
Grau Sala (1911-1975) . 

ressada no és una empresa fàcil». 
Els dos cunyats de Grau Sala, Sebastià Gasch i Ra

fael Santos Torroella, també van escriure sobre ell. 
Santos va redactar les memòries de l'artista {que no 
han estat, però, publicades), i el periodista i crític 
Gasch, exiliat republicà, que va coincidir a París amb 
Grau Sala, en parla en diversos articles, però sense 
aprofundir en la seva figura. 

Grau Sala fou un artista que es prodigà àmpliament 
en diverses especialitats artístiques, malgrat que a 
Catalunya és bàsicament reconegut pels seus olis i 
aquarel·les. És present a tots els salons d'antiquari de 
Barcelona, amb una notable diversitat d'obra a la ven
da. En canvi, la seva faceta d'il·lustrador de llibres és 
poc coneguda perquè es va desenrotllar a París, l'en
torn artístic de la qual el va influir considerablement. 
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semblait pourtant une figure ailce, planante et dor-
mantc daus l'air... Lía ne se trompa point à l'expres-
sion cffarée, vaincue, des yenx de la jeune fille. Elle se 

23 

Colette (1873-1954) : Chéri. 
París, Vialetey, 1952, il·lus
tracions d'Emili Grau Sala 
(1911-1975) . 

A la Catalunya del segle xx es poden citar una dot
zena de grans il·lustradors de llibres, com ara Angla
da, Baixeras, Capmany, Granyer, Junceda, Mestres, 
Nogués, Opisso, Planas, Ribas o Segrelles. Malgrat la 
importància d'aquest conjunt d'artistes, la seva obra 
no es pot comparar, en nombre i qualitat, a la dels 
il·lustradors de la bibliofília francesa. És en aquest 
context, doncs, que cal valorar l'aportació de Grau 
Sala, el qual, en les dècades dels anys trenta i qua
ranta, un dels períodes d'or de la bibliofília gal·la, va 
sobresortir com un dels grans il·lustradors de la capi
tal francesa, de manera que qualsevol llibreria de Pa

rís avui coneix i sap valorar la importància de la seva 
obra, fins al punt que, de fet, el consideren un artis
ta propi, el nom del qual pronuncien «Gro Sala». 

L'il·lustrador d'un llibre és un artista de llibertat 
condicionada, de vegades perquè es tracta d'un 
encàrrec, d'altres perquè explica amb imatges una 
història amb la qual no està identificat. Per aquest 
motiu la crítica, i especialment el comerç, sovint con
sidera que el valor dels originals d'un artista relacio
nats amb il·lustracions de llibres és inferior al d'una 
obra singular. Per contra, aquest tipus de realitza
cions interessen molt a l'artista il·lustrador, ja que 
afavoreix que la seva obra arribi a un públic molt més 
nombrós que un oli, el qual, un cop venut, potser mai 
més no tindrà l'oportunitat de ser exhibit pública
ment. 

E. C. Ricart distingeix entre el llibre il·lustrat i el 
llibre decorat, però possiblement per a Grau Sala la 
paraula més adient no és ni il·lustrador ni decorador, 
sinó evocador; com escriu René Heron, «il a du pas-
ser des heures delicieuses à illustrer Maupassant ou 
Colette puisqu'il a si bien reussi la difficile tache d'é-
vocation qui, loin de figer le texte avec d'arbitraires 
représentations, exalte au contraire en soulignant la 
beauté par celles des images parfaites». Grau Sala va 
il·lustrar tres llibres de Maupassant. Segurament He
ron es refereix a La maison Tellier, que conté 26 pun
tes seques d'una gran qualitat. 

Grau Sala va il·lustrar tres importants llibres de Co
lette. Es tracta dels quatre volums de Claudine, amb 
121 aquarel·les, i de Chéri i Gigi, amb unes extraordi
nàries puntes seques. Colette, satisfeta amb la con
tribució de Grau Sala, li va escriure: «J'ai pour un art 
ensemble lisible, minutieux, ironique et bien informe, 
garde, tres vif, et je me rejouis de voir que l'hereuse 
Gigi s'en beneficie». 

Els més importants llibres de Grau Sala van ser 
edicions de bibliofília numerades, venudes en rama 
^ 0 sigui, sense rel l igar^, per tal que el client esco
llís el relligador que més li convingués. Pocs llibres 
seus foren editats en tirades superiors al miler d'e
xemplars, enquadernats i sense numerar. D'altra ban
da, aquests segons són els seus treballs menys re
marcables, tant des del punt de vista del bibliòfil com 
del de la seva qualitat artística. 

És interessant observar que la vintena de grans re-
lligadors francesos dels anys trenta, quaranta i cin
quanta, concentren la seva feina en els llibres de la 
vintena de grans il·lustradors de París contemporanis. 
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Maupassant, Guy de (1850-
1893): La malson Teillier, 
Paris, Les Heures Claires, 
1951, il·lustracions d'Emili 
Grau Sala(1911-1975), 
enquadernació de Manuel 
Bueno. 

Noms com Bonet, Crette, Creuzevault o Meunier es 
repeteixen en els títols que relliguen, com si compe
tissin per veure qui fa el millor treball en una mateixa 
obra il·lustrada per Barbier, Dignimont, Duffy, Lobel 
Riche 0 Vertez. El de Grau Sala es troba també entre 
aquests noms, ja que els seus llibres il·lustrats amb 
puntes seques o bé Le petit ami van ser sovint relli
gats pels mestres esmentats. 

Le petit ami és possiblement el llibre més impor
tant de Grau Sala des del punt de vista artístic. 
Aquest llibre, escrit per Paul Léautaud el 1902, va 
ser editat per Pierre de Tartas el 1974 amb una tira
da de 290 exemplars. La bellesa d'aquesta obra, jun
tament amb les 29 litografies de gran format que 
conté, sis de les quals són a doble pàgina, ve del fet 
que les pàgines estan compostes a mà i que, a les 
que encapçalen cada capítol, la litografia està entre
llaçada amb el text. El llibre va ser objecte d'una do
ble presentació, a París i a la Sala Parés, i l'any de la 
seva publicació va guanyar el premi al millor llibre 
editat a França. Aquest és un llibre excepcional, fins 
i tot des de la perspectiva de la més refinada biblio
fília francesa. 

A la pàgina 83 d'aquesta nadala es pot veure una 
relligadura en marroquí amb mosaics de Le petit ami 
realitzada per Manel Bueno el 1980. Aquest relliga-
dor, que està àmpliament representat a la nadala, va 
obtenir el primer Premi de relligadura del Ministeri de 
Cultura dels anys 1999 i 2000. És fil l de Manel Bue
no. El 1950 va entrar a treballar als tallers d'Emili 
Brugalla, del qual formava part el seu pare des de la 
seva fundació. 

Tornant a Grau Sala, en les seves obres il·lustrades 
amb puntes seques es pot apreciar clarament l'apas
sionament i l'alt nivell de perfeccionisme i de minia-
turisme que l'artista s'imposava. Juliàn Grau Santos 
recorda que el seu pare li deia que s'hi havia deixat la 
vista. La punta seca és la forma més directa, més es
pontània i de més difícil execució de totes les expres
sions artístiques. L'artista dibuixa amb una agulla fent 
incisió directa a la placa de coure, cosa que no admet 
error o, més ben dit, correcció. Segons la força empra
da, el solc i les barbes de les vores són més profundes 
i agafaran més tinta en la impressió. La placa té un 
desgast força ràpid, cosa que implica que les primeres 
impressions sempre seran millors que les últimes. 
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Els cinc títols de més qualitat il·lustrats per Grau 
Sala amb puntes seques són La Maison Teiller, Gigi, 
Chéri, Bonjour tristesse i Almaide d'Etremond. Diver
sos d'aquests llibres tenen les pàgines compostes a 
mà entrelligant el dibuix del coure amb el text. El ni
vell d'aquestes cinc obres és comparable al dels mi
llors treballs d'aquesta especialitat impresos a París. 

L'exemplar de \'Almaide d'Etremond fotografiat en 
la pàgina 89 està relligat a París per Creuzevault, i 
cada contracoberta incorpora un dels coures originals 
amb la punta seca de dues pàgines del llibre. De fet, 
com era tradició en la bibliofília de l'època, tots els 
bronzes utilitzats per a la impressió es distribuïen en
tre els primers números de la tirada, i així es detalla 
sempre a la justificació del tiratge. 

Grau Sala no és l'únic gran il·lustrador de la dèca
da de 1940 en l'obra del qual els llibres de més gran 
tirada coincideixen amb els de menor qualitat. Potser 
per aquest motiu Grau Sala és considerat com un 
il·lustrador desigual. Les seves tres obres més exten
ses contenen més de cent il·lustracions, i totes tres 
cauen en els problemes que s'assenyalen més avall. 
Es tracta de La citadelle de Cronin, Bell ami de Mau-
passant i dels 7 volums que componen \'À la recher-
chedu temps perdu óe Proust. En aquestes tres obres 
es pot pensar que Grau Sala bàsicament complia un 
encàrrec de l'editor. 

Pel que fa a les seves publicacions editades a Bar
celona, sobretot abans del 1936, la manca de quali
tat d'il·lustració és conseqüència dels mediocres ta
llers de l'època. I, pel que fa a la seva etapa pari
senca, cal assenyalar que, degut a requeriments del 
taller d'impressió, la qualitat de la seva il·lustració es 
veu de vegades perjudicada. En alguns llibres és a 
conseqüència de la reducció de l'original en la com
posició, com en el cas del ja esmentat Bel ami. Altres 
vegades, en canvi, les mancances deriven del fet que, 
malgrat que ell degué lliurar l'original de les aqua
rel·les, la imatge finalment impresa al llibre va ser una 
mediocre xilografia gravada, a partir del seu original, 
per una altra persona del taller de l'impressor. Aquest 
és el cas de L'Europe romantique i de L'Angleterre ro-
mantique. Aquests darrers són dos volums que va edi
tar Gallimard com a part d'una extensa col·lecció, que 
va tenir, però, poca fortuna. De fet, l'artista més per
judicat pel poc èxit d'aquests dos volums no va ser 
Grau Sala, sinó el relligador Paul Bonet, sens dubte el 
relligador més important del segle xx, a causa de la 
deficient interpretació mecànica que van fer de la 
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seva maqueta. Finalment, el problema també pot ha
ver-se originat en el fet que l'aquarel·la original hagi 
estat reproduïda per fototípia i, a continuació, acolo
rida a mà per un altre operari, com és el cas de La ci-
tadelle de Cronin. Aquests detalls, de vegades, s'ex
pliquen a la justificació del tiratge del llibre. 

En el quadre final d'aquest escrit es recullen 95 
obres impreses amb il·lustracions de Grau Sala, per 
ordre alfabètic del títol. És possible que en falti algu
na de menor importància. A les diverses columnes 
s'inclouen dades com ara taller i any d'impressió, 
nombre de pàgines, mides i tipus d'il·lustració utilit
zada. També s'hi pot trobar el tiratge, que en alguns 
casos va ser extremadament curt. Amb negreta, s'as
senyalen els títols més importants des del punt de 
vista de la il·lustració. 

Notes 
1. Vegeu la pàg. 133 del llibre Catalunya en 1000 cartells. 
2. Vegeu la pàg. 127 del llibre Catalunya en 1000 cartells. 
3. Vegeu la pàg. 150 del llibre La publicidad en 2000 carte-

les. 
4. Vegeu la pàg. 167 del llibre Catalunya en 1000 cartells. 
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1958 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1963 
1962 
1955 
1953 
1957 
1950 
1945 
1942 
1954 
1946 
1933 
1952 
1952 
1947 
1947 
1949 
1947 
1947 
1947 
1947 
1972 
1952 
1942 
1944 
1941 
1960 
1947 
1943 
1947 
1949 
1946 
1951 
1947 
1953 
1951 
1943 

1943 
1950 
1968 
1946 
1933 
1955 
1979 
1964 
1936 
1946 
1947 
1947 
1943 
1945 
1951 
1944 
1953 
1935 
1943 
NC 
1946 
1951 
1941 
1974 
1950 
1948 
1945 
1942 
1941 
1946 
1969 
1946 
1950 
1946 
1960 
1945 
1949 
1951 
1934 
1956 
1956 
1952 
1966 
1946 
1950 
1946 
1934 
1944 
1949 
1940 
1951 
1951 
1951 
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ED. ROSA VERA. BARCELONA 
ED. VISAPHONE LE PLAISIR DU LIVRE. PARlS 
ED. VISAPHONE, LE PLAISIR DU LIVRE. PARtS 
ED. VISAPHONE. LE PLAISIR DU LIVRE. PARÍS 
ED. VISAPHONE. LE PLAISIR DU LIVRE. PARiS 
ED. VISAPHONE. LE PLAISIR DU LIVRE PARlS 
ED. VISAPHONE, LE PLAISIR DU LIVRE. PARÍS 
ED. VISAPHONE. LE PLAISIR DU LIVRE. PARÍS 
ED. MARCEL LUBINEAU. PARÍS 
ED GALLIMARD, PARÍS 
JAUME PLA - SADAG. BARCELONA 
ED. GALLIMARD. PARÍS 
ED. JEAN PORSON. PARÍS 
ED. LE CHEVAL DE BOIS PARÍS 
ED, LUBINEAU. PARlS 
ED. FERNAND HAZAN. PARÍS 
ED, ASSOC. D'HUMORISTES DE BARCELONA. BARCELONA 
ED ALBERT GUILLOT, PARÍS 
ED, VIALETEY, PARlS 
ED. BARCINO. BARCELONA 
ED. BARCINO, BARCELONA 
FD. LE ÍLEUVE ETINCELANT PARÍS 
ED, LA BONNE COMPAGNIE, PARÍS 
ED. LA BONNE COMPAGNIE. PARÍS 
ED, LA BONNE COMPAGNIE, PARÍS 
ED, LA BONNE COMPAGNIE. PARÍS 
ED, H, PIAZZA, PARlS 
ED. VIAL PARÍS 
ED. LE CHEVAL DE BOtS. PARÍS 
ED. LE CHEVAL DE BOIS, PARÍS 
ED. GRAU SALA, PARÍS 
JOAN SALLENT. BARCELONA 
ED, EMIL PAUL, PARÍS 
ED. EMILE PAUL I-RERES. PARÍS 
ED. LES HEURES CLAIRES, PARÍS 
ED. GAI LIMARD PARÍS 
ED, IMPRIMERIE UNION, PARÍS 
ED. i A BONNE COMPAGNIE. PARÍS 
ED, DROIN-LABASTIE, PARÍS 
ED. IMPRIMATUH PARÍS NIÇA 
LIBRARIE PLON, PARÍS 
ED, LA BONNE COMPAGNIE, PARlS 
ED, EMIL PAUL, PARÍS 
ED, LES HEURES CLAIRES. PARÍS 
ED, ROSA VERA, BARCELONA 
ED, JOSÉ lANÉS. BARCELONA 
LICEU DE BARCELONA. BARCELONA 
ED. EMILE PAUL FRÈRES. PARÍS 
ED, HOGAR DEL LIBRO. BARCELONA 
ED PRESSES ARTÍSTIQUES PARlS 
ED, MEDITERRANEA. BARCELONA 
ED FERNAND HAZAN PARÍS 
ED, FONTENEAU, PARÍS 
ED. FERNAND AZAN PARÍS 
ED, LA BONNE COMPAGNIE, PARÍS 
ED. LA BONNE COMPAGNIE. PARÍS 
ED, LES HEURES CLAIRES, PARlS 
ED RAVMOND JACQUET PARlS 
ED, LES PRESSES LIBRES, PARIS 
ED. LEDA. OMEGA. BARCELONA 
GRAU SALA, PARlS 
IMPREMTA ALTÉS. BARCELONA 
ED. FERNAND HAZAN. PARlS 
ED. DEUX RIVES. PARÍS 
EO, ANDRÉ DEVRUE. PARÍS 
MOULIN DE VAUBOÏEN - PIERRE DE TARTAS, PARÍS 
ED, ROMBALDI, PARÍS 
ED, LES HEURES CLAIRES, PARÍS 
ED, RAGASOL, PARÍS 
ED. LA BONNE COMPAGNIE. PARÍS 
ED, ODE. PARÍS 
ED. FERNAND HAZAN. PARÍS 
ED, D'ART H. PIAZZA. PARÍS 
ED. LE CHEVAL DE BOIS. PARÍS 
ED. LA FEUILLE AU VENT PARÍS 
ED. FERNAND HAZAN. PARÍS 
ED. MARCEL LUBINEAU. PARÍS 
ED. FERNAND HAZAN, PARÍS 
ED, LES HEURES CLAIRES, PARÍS 
ED. ODE PARÍS 
QUADERNS LITERARIS, BARCELONA 
ED IMPRIMATUR. NIÇA 
ED, LES PRESSES DE COULOMNE. PARÍS 
ED D'ART H. PIAZZA. PARÍS 
ED, MAURICE GONON. PARÍS 
ED. LE CHEVAL DE BOIS. PARÍS 
ÉDITIONS DU LIVRE. MONTECARLO, LAUSANA 
ED. ARGOS. BARCELONA 
ED, LUlS MIRACLE, BARCELONA 
GUSTAU GILI. BARCELONA 
ED, A compte d'uns amateurs, PARÍS 
GRAU SALA. PARÍS 
ED, GALLIMARD. PARlS 
GROUP D'AMATEURS. PARÍS 
PERLEN-VERLAG MARBACH , NECKAR 

tiratge 

90 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
450 
10250 
150 
15250 
275 
60 
575 
Ï8ÜÜ 
NO 
1850 
250 
25 
100 
500 
1000 
1000 
1000 
1000 
5000 
1500 
100 
65 
70 
120 
350 
1230 
500 
8500 
350 
1200 
215 
400 
1025 

1230 
350 
NO 
NO 
NC 
NO 
NC 
NC 
NC 
2800 
3000 
1875 

1000 
350 
100 
1590 
525 
100 
NC 
2800 
NC 
200 
290 
3500 
191 
1100 
2500 
260 
2800 
3500 
312 
2000 
2800 
375 
2800 
260 
1000 
NC 

1500 
300 
3000 
120 
3500 

NC 
300 
30 
200 
3500 
200 
N/C 

nombre nombre cm cm Nombre d'il·lustracions 
volums pàgines alt ample 

1 45 35 25 12 PUNTES SEQUES 
2 de 7 428 26 20 20 AQUAREL·LES 
1 de 7 355 26 20 18 AQUAREL·LES 
6 de 7 230 26 20 16 AQUAREL·LES 
5 de 7 302 26 20 18 AQUAREL·LES 
3 de 7 484 26 20 20 AQUAREL·LES 

de 7 301 26 20 16 AQUAREL·LES 
de 7 428 26 20 20 AQUAREL·LES 

72 28 18 64 PUNTES SEQUES 
728 22 17 24 GOUACHES.'XILOGRAFIES 
126 24 18 11 AIGUAFORTS 
999 23 19 32 GRAVATS EN COLOR 
614 25 16 120 LITOGRAFIES EN COLOR 
37 16 12 12 LITOGRAFIES EN COLOR 
178 23 15 20 PUNTES SEQUES 
46 19 12 1 GRAVAT EN COLOR. FRONTISPICI 
28 !9 13 1 IL·LUSTRACIÓ 
226 21 16 29 GOUACHES/XILOGRAFIES 
90 25 16 30 PUNTES SEQUES 
222 19 12 10 AIGUAFORTS EN NEGRE 
222 26 18 10 AIGUAFORTS EN COLOR 
700 24 17 120 AOUAREL LES 

de 4 236 24 17 U AQUAREL·LES EN COLOR / POCHOIR 
2 de 4 188 24 17 11 AQUAREL·LES EN COLOR / POCHOIR 
3 de 4 196 24 17 11 AQUAREL·LES EN COLOR / POCHOIR 
4 de 4 176 24 17 11 AQUAREL·LES EN COLOR / POCHOIR 
1 27 18 
2 500 23 14 32 AIGUAFORTS EN COLOR 

132 29 23 47 LITOGRAFIES EN COLOR 
66 33 24 16 LITOGRAFIES EN COLOR 
96 32 25 10 LITOGRAFIES EN COLOR 
252 30 22 15 PUNTES SEQUES 
270 28 22 24 AIGUAFORTS 
202 20 13 45 VINYETES 
42 19 15 8 LITOGRAFIES EN COLOR I VINYETES 
1020 22 17 32 AQUAREL LES/XILOGRAFIES 
196 28 20 13 IL·LUSTRACIONS 
174 22 15 12 AQUAREL·LES 
102 32 25 24 LITOGRAFIES EN COLOR 
158 33 25 22 AQUAREL·LES 
338 19 14 1 LITOGRAFIES EN COLOR 
320 21 12 8 LITOGRAFIES EN COLOR 
170 20 13 48 VINYETES 
114 24 16 28 PUNTES SEQUES 
162 20 14 1 GRAVATS A UNA TINTA 
268 21 14 16 AQUAREL LES 
28 22 17 1 IL·LUSTRACIÓ 
280 23 18 12 IL LUSTRACIONS 
86 27 28 37 AQUAREL·LES + 5 GOUACHES 
80 28 28 33 IL LUSTRACIONS VARIES 
345 18 15 10 DIBUIXOS IMPRESOS EN ÒFSET 
111 19 12 1 GRAVAT EN COLOR. FRONTISPICI 
333 19 14 6 GOUACHES EN COLOR 
242 25 16 18 XILOGRAFIES EN COLOR 
63 15 12 6 IL·LUSTRACIONS 
404 23 16 33 AQUAREL·LES AU POCHOIR 
100 24 16 26 PUNTES SEQUES 
24 28 23 7 LITOGRAFIES EN COLOR 
216 18 12 4 LITOGRAFIES EN COLOR 
70 18 13 6 IL·LUSTRACIONS 
18 17 14 4 LITOGRAFIES EN COLOR 
52 19 19 17 IL·LUSTRACIONS EN COLOR 
l l i 19 12 1 GRAVAT EN COLOR. FRONTISPICI 
270 23 18 24 LITOGRAFIES EN COLOR 
16 29 23 1 LITOGRAFIA EN COLOR 
155 38 29 29 LITOGRAFIES EN COLOR 
184 20 15 6 AQUAREL·LES 
245 19 12 92 PUNTES SEQUES 
123 23 16 5 IL·LUSTRACIONS EN NEGRE 
255 21 14 2 LITOGRAFIES 
106 29 23 10 LITOGR, EN COLOR + 10 EN NEGRE 
111 19 12 1 GRAVAT EN COLOR. FRONTISPICI 

121 25 19 23 XILOGRAFIES EN COLOR 
100 13 10 10 LITOGRAFIES EN COLOR 
111 19 12 1 GRAVAT EN COLOR. FRONTISPICI 
148 28 19 16 GRAVATS EN COLOR 
111 19 12 1 GRAVAT EN COLOR, FRONTISPICI 
224 24 19 25 PUNTES SEQUES -m 
182 19 15 19 IL·LUSTRACIONS EN COLOR 
102 17 12 1 LITOGRAFIA 

540 24 19 32 IL·LUSTRACIONS EN COLOR 
180 19 13 10 LITOGRAFIES EN COLOR 
198 24 19 16 LITOGRAFIES EN COLOR •;: 
48 25 16 12 XILOGRAFIES 
299 19 15 9 IL·LUSTRACIONS * W 
166 28 21 10 GOUACHES IMPRESOS EN ÒFSET 
80 28 21 2 PLOMES .«SS 
174 29 22 15 LITOGRAFIES EN COLOR 
28 33 25 22 LITOGRAFIES EN COLOR 
22 28 20 10 AIGUAFORTS EN COLOR 
244 20 14 12 AQUAREL·LES 
128 32 25 26 LITOGRAFIES EN COLOR 
95 17 12 18 AQUAREL·LES 



92 I Emili Brugalia, relligador I Santiago Brugalla 

Emili Brugalla, relligador 
En el centenari del seu naixement 

Santiago Brugalla 

L·inili Brugalla (1901-1987) fou un dels enquader
nadors d'art més coneguts i apreciats en els mitjans 
bibliòfils d'Espanya i de l'estranger. Per assolir aques
tes altes cotes hagué de lluitar intensament. El seu 
aprenentatge es desenvolupà en un temps d'escasses 
possibilitats per progressar, en el qual l'enquaderna
ció tot just començava a ressorgir dels nivells de fran
ca decadència on havia estat postergada des d'èpo
ques llunyanes. 

En possessió, però, de bons principis i gràcies al fet 
d'estar aconsellat per mestres experts en les arts del 
llibre, Brugalla es traslladà el 1921 a París per per
feccionar l'ofici i prendre contacte amb els corrents 
artístics que imperaven a la ciutat, motiu pel qual es 
considerà des d'aleshores deixeble de l'escola france
sa. Ja des de molt jove el nostre enquadernador sentí 
la seva vocació amb ímpetu, i l'exercità tot al llarg de 
la seva vida com a artista i artífex de primera magni
tud. Participà en nombroses exposicions col·lectives i 
pròpies, en el nostre país i a l'estranger; en aquests 
certàmens rebé comentaris molt elogiosos. 

A més de deixar una obra molt considerable, en 
nombre i qualitat, trobà encara temps per excel·lir com 
a teòric del seu art en cursets, escrits, conferències, 
e t c , fet que afavorí que fossin publicats tres llibres 
seus sobre l'enquadernació: Tres ensayos sobre el arte 
de la encuadernación, Barcelona, Josep Porter, 1945; 
La encuadernación en París en las avanzadas del arte 
moderna, Barcelona, Asociación de Bibliófilosde Bar
celona, 1954, i El arte en el libroyen la encuaderna
ción, Bilbao, La Gran Enciclopèdia Vasca, 1977. 

L'any 1955 fou nomenat acadèmic de la Reial Aca
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i el 1978, 
membre corresponent de la Real Acadèmia de Bellas 
Artés de San Fernando. 

Posteriorment a la seva defunció es publicà: En 
torno a la encuadernación y las artes del libro. Díez 
temas académicos, Madrid, Editorial Clan, 1966. 
Recentment ha aparegut una segona edició del ja es
mentat Tres ensayos sobre el arte de la encuaderna
ción, Madrid, Ollero y Ramos, 2000. 
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Jiménez, Juan Ramon (1881 -
1958): Plateroyyo. 
Barcelona, Gustavo Gil i , 
1947; t'enquadernació és 
d'Emili Brugalla. 

r 

Primer viaje de Cristóbal 
Colón según $u diario de a 
bordo recogido y transcrita 
por fray Bartolomé de las 
Casas, Barcelona, Amigos del 
Libro, 1944; l'enquadernació 
és d'Emili Brugalla. 
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El llibre i l'art de l'enquadernació 
Emili Brugalla 

Còdexs i manuscrits Neix el llibre imprès 

L a riquesa de còdexs i manuscrits famosos escam
pats pel món, presència real i eterna del quid divi-
num, és impressionant. 

A l'Edat Mitjana, les cobertes dels llibres sants fo
ren enriquides amb delicadeses d'orfebreria. Mai no 
es va considerar excessiva davant de l'altar l'exube
rància sumptuària que exaltà la imaginació i l'art de 
sant Eloi. 

El luxe minvà progressivament en els llibres de cul
te diari, sota el pes de la predicació reiterada que pre
gonava les pràctiques d'austeritat. Les rugoses pàgines 
de saltiris i antifonaris s'eternitzaren, impregnades de 
mística unció, en el silenci i la penombra d'ermites i 
cenobis. La pell de cérvol fou la seva regia vestidura, 
sense altre ornament que el traçat a fricció de línies 
gruixudes. Taules de fusta, ferramentes i cadenes, 
protegiren la integritat dels llibres de meditació i es
tudi. 

* El present article del meu pare, l'enquadernador Emili Bru
galla (1901-1987), cedit en aquesta ocasió a la Fundació Jaume I 
com a contribució, entre altres, a un any eminentment bibliofílic, 
vol ser sols el punt de vista d'un artista, artífex de la seva obra, 
apreciat i reconegut arreu, amb un sòlid prestigi internacional. 

A l'article exposa els seus raonaments sobre el llibre, les arts 
gràfiques i l'enquadernació. Partint d'èpoques remotes, arriba fins 
el moment actual, i llança una projecció de cara al futur. Es trac
ta, com veureu, d'un text ple d'interrogants sense resposta. 

És un text inèdit escrit cap al final de la dècada dels seixanta. 
Atès que aquest any és el centenari del seu naixement, la Bi

blioteca de Catalunya ha organitzat una magna exposició de les 
enquadernacions que posseeix del meu pare; aquesta mostra ha 
obtingut un èxit remarcable, digne homenatge a la seva memòria. 

Santiago Brugalla 

Lluny de la pacient beatitud de monjos amanuen-
ses i miniaturistes, glòria d'altres èpoques; abando
nat ja pel paper de drap, no solament el papir de l'an
tic Egipte, sinó també el pergamí, avellanat suport 
del pensament bíblic; descobert a Magúncia l'artifici 
miraculós de propagar ta paraula escrita, s'inicia a 
l'Edat Moderna el període de difusió del llibre. 

L'aparició del llibre imprès fou tan sorprenent que 
fou considerat un acte de bruixeria. Una vegada ven
çudes les hostilitats i processos, l'art de la impremta 
triomfà a tots els països i assentà les bases d'una 
nova estètica en les pàgines de! llibre. Els noms il·lus
tres dels mestres de l'estampa s'enllaçaren amb els 
noms il·lustres de la literatura i de la saviesa. 

El llibre ha rebut en una i altra edat expressives 
aportacions de l'art il·lustratiu i de l'art de l'enqua
dernació, els quals han elevat la seva espiritualitat 
abraçats al gloriós estendard de les lletres divines, de 
les lletres humanes i de la poesia. 

El vigor primitiu dels incunables; la perfecta tipo
grafia i la incipient il·lustració; els caràcters gòtics i 
els que usaren més tard impressors il·lustres; els gra
vats avant la lettre dels segles xviii i xix, i les robustes 
enquadernacions de pergamí o de cordovà amb em
premtes daurades, posseixen avui un encant que en
amora l'ànima. 

/ Ven, líbro viejo, ven, roto y ajado! 
Quiero embriagarme de tu anejo vino, 

invocà Marcelino Menéndez Pelayo en la seva Epísto
la a Horacio, quan només tenia 23 anys. 
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Sagarra, Josep M. de (1894-
1961): Entre l'equador i els 
tròpics. Barcelona, Medusa, 
1938, il·lustracions de 
Ramon de Capmany (1899-
1992). enquadernació 
d'Emili Brugalla. 



96 I El llibre i l'art de l'enquadernació 1 Emili Brugalla 

Artifiano, Pedró Miguel de 
(dir.); Tormo Monzón, Elías; 
Sànchez Canton, Francisco 
J.: Los tapices de la casa del 
rey n. s., Madrid, Artés 
Gràficas Mateu, 1919; l'en
quadernació és una col·labo
ració entre G. Masó i 
E. Brugalla. 

L'elegant paper modern de fibra tèxtil o de cel·lulo
sa recull amb solemnitat totes les gravetats de les in
quietuds humanes. La pasta química que proporciona 
la fusta dels boscos, transformada en voluminoses 
bobines de paper, ofereix aliment continuat a la vora
citat insaciable d'aquest dragó mostruós de ferro que, 
instal·lat a tot arreu, consumeix a raig olis i greixos, 
negre de fum i resines, a fi de donar a llum intermi
nables branques de paper imprès. D'aquesta endia-
blada conjugació, en neix el llibre modern que tots 
cobegem, trull constantment renovat on fermenta el 
suc de les idees. 

El poder del llibre 

Present a totes les esferes on s'estén la cultura, el 
poder del llibre s'alça amb solemne majestat. El seu 
vol és impetuós. La seva ubiqüitat incontrovertible. 
La fragilitat dels seus fulls de paper suporta amb fer
mesa perenne la lluita incansable de les intel·ligèn
cies i la inesgotable font d'il·lusió, gresol de les fic
cions i realitats del gran teatre del món. 

El llibre, en el nostre temps, és objecte de renova
des cortesies. La xilografia, la talla dolça, l'aiguafort i 
la litografia, són Vaíma mater de la il·lustració. Els 
nous artistes del llibre, els pintors-gravadors més sig
nificats de l'escola de Paris, s'informen precipitada
ment de les diferents tècniques del gravat i, substi
tuint els rancis i venerables mètodes dels grans 
mestres d'ofici per audaces interpretacions personals, 
s'adhereixen, amb esbossos d'accent original, a l'ím
petu ideològic que envaeix el seny i l'estètica contem
porània, traspassant els límits del tecnicisme pur i de 
l'art tradicional. 

L'enquadernació contemporània 

L'enquadernació, epíleg sumptuós de l'estructura 
formal del llibre bell, ha ostentat en totes les èpoques 
magnificències i atributs de regia distinció. 

El díptic de cuir repussat a l'estil de cada moment 
experimenta, a les acaballes del primer quart del se
gle XX, una sobtada transformació. A la capital de 
França, els artífexs més destacats, atents al secular 
simbolisme de les cobertes del llibre, es proclamen 
lliures de dogmatismes i tradicions. Aquesta actitud 
heteròciita reuneix adeptes a tots els països on bull 
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l'entusiasme per l'exaltació del llibre. 
En les misterioses concavitats de la terra o en les 

profundes regions del centre fred que oculten les ai
gües, s'amaguen gèrmens fecunds de decoració que 
l'home mai no havia somiat. La microscòpia electrò
nica, la cristografia i el món micromineral revelen, de 
retop, brolladors ignorats que obren nous solcs a la 
fantasia. 

L'artista intueix llunyanies meravelloses sense refe
rències precises de forma i de color. L'artífex enqua
dernador somia prodigis. Sobre l'epidermis hàbilment 
preparada de cabres i vedells que fortifiquen les co
bertes del llibre, va descabdellant la seva troca de fils 
d'or, i dibuixa creus i tangències, filigranes de puntes 
I figures abstractes, que tremolosament mouen el lla
pis i el pinzell. 

Aquest modern tatuatge, indeleble i inalienable, 
pretén suggerir amb valors estètics el missatge etern 
del raciocini escrit que, en l'anar i venir d'imatges l i
teràries i poètiques, brolla al compàs d'uns signes 
gràfics cadenciosament ordenats. 

«L'art no és legislable.» «Vèncer sense risc és triom
far sense glòria.» «La tímida sensatesa talla el pas a la 
inspiració.» Velles sentències, sempre vàlides. La 
mansuetud no és amiga de les heroïcitats. 

La fal·làcia i la veritat 

És sabut i confessat que, en aquests tràfecs en els 
quals es debat l'originalitat de l'art, són freqüents la 
fal·làcia i l'error, la buidor i el mercantilisme. D'a
questes contingències brolla la disconformitat. 

Una poderosa dialèctica nacional i estranya discri
mina els valors intrínsecs que bateguen i combaten 
en l'ampla zona de l'art plàstic i pictòric, camp de ba
talla d'aquesta efervescent ideologia. 

Les arts menors d'entitat superior, identificades 
com les arts belles, simpatitzen amb el furiós remolí 
que desarrela els principis de rigor universal. L'im
pressionant imperi de les grandeses antigues no per
judica ni apaga l'obstinació generosa de construir, 
sense incerteses ni recels, altres grandeses. 

protesta ingènua; la contrarietat irada; atacs violents 
i contraatacs injuriosos; la proliferació de discursos i 
manifestos pedants; trapelleries tipogràfiques i gra
maticals d'enginy infantil, defensades en veu alta i en 
lletres de motlle eixordaren l'espai. Encerts indiscuti
bles i saludables rectificacions aconseguiren, no obs
tant això, trencar la rigidesa de preceptes exhaurits i 
donar pas a una nova raó. 

Som reacis a reconèixer-ho, però el nostre esforç 
d'adaptació a l'evolució de l'art i als nous costums és 
cada dia menor. Avui ja no es consideraria una bona 
idea que les seus internacionals de nova construcció 
fossin decorades amb escenes pictòriques de la trilo
gia wagneriana, o que els vestíbuls dels aeroports, 
síntesi del progrés dels nostres dies, fossin decorats 
amb al·legories de l'agricultura o de la indústria; i tro
baríem anacrònic que els símbols de poder que van 
encarnar els déus gentils de l'Olimp figuressin nova
ment, encoratjant designis, a l'avantsala interplane
tària de Cap Kennedy. 

El llibre d'art dels nostres dies tampoc no pot lluir 
ja en el seu vestuari la deliciosa eloqüència del llen
guatge de les flors... El ràpid creixement del llibre 
s'obre pas a través de la immensitat, sense arribar al 
límit. Seran de paper els fulls del llibre del futur? 
S'esvairà totalment l'ombra de Gutenberg? Substitui
rà la imatge visual o plàstica el meravellós poder de 
l'escriptura? 

El contingut i el continent del llibre són a les por
tes d'un avenir enigmàtic. La seva incògnita està lli
gada als grans esdeveniments de la humanitat. 

La disconformitat i la nova raó 

Com en l'extens teatre de l'art i de les lletres, en 
els cercles del llibre bell no tot fou conformitat. La 
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Barcelona, 66 
Alarcón, Pedró Antonio de. El Capitàn 

Veneno. 52, 62 
—, El sombrero de tres picos, 47 
Alcaforado, Marianna, Lettres d'amour. 90 
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Bàrbara, Joan, 31 
Barbier, 87 
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—, La ilustración y la decoración del llbro 
manuscrito en Catalana, 54 , 62 
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Colom, Cristòfol, v. Carta de... i Primer 

viaje... 
Cornet, Gaietà, 85 
Costa i Llobera, Miquel, Poesies, 78 
Crane, Walter, 17 
Crespi, Lleonard, 64 
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Pitxot, Ramon, 24 
Pla, Josep, 79 
Pla Pallejà, Jaume, 27-29, 35-36, 37, 

3 8 - 4 1 , 44, 50 
—, 12 puntes seques i un autoretrat de 
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Francesc 
Crònica menorquina, 6 
Cròniques d'Espanya, v. Carbonell, Pere 

Miquel 
Croquis pirinencs, v. Massó i Torrents, Jaume 

D 
Dama de las camelias. La. v. Dumas, 

Alexandre, fi l l 
De l'amour. v. StendhaI 
De l'Edat Mitjana al Renaixement, v. 

Rubió i Balaguer, Jordi 
De la natura, v, Lucreci 
De viris illustribus catalanis, v. Carbonell, 

Pere Miquel 
Delicias del claustro, Las, v. Patxot, Ferran 
Diccionario de escritores catalanes, v. 

Torres Amat, Fèlix 
Dietari de la Diputació del General de 

Catalunya, v. Ça Font, Jaume 
Dimanches de Jean Dezert, Les, v. Ville 

de Mirmont, Jean de la 
Dix petits poemes en prose, v. Baudelaire, 

Charles 
Dix poemes, v. Jammes, Francis 
Don Juan, v. Soldevila, Ferran 
Dos contes, v. Reventós, Ramon 
Dos libres de Pedró Seraphin, de poesia vul

gar, en lengua cathalana, v. Serafí, Pere 
Dos opuscles..., v. Carbonell, Pere Miquel 
12 aiguaforts i un autoretrat, v. Granyer, 

Josep 
12gravats i un autoretrat de Jaume Pla. 35 
Dotze paisatges urbans de Barcelona. 37 

12 puntes seques i un autoretrat de Grau 
Sala, V. Pla Pallejà, Jaume 

Dotze temes de circ, 38 

Ecrit sur l'eau, v. Miomandre, Francis de 
Èglogues, V. Maseras, Alfons 
Elegies, V. Jammes, Francis 
Elegies de Bierville. v. Riba, Carles 
En torno a la encuadernación y las artes 

del Iibro, V. Brugalla, Emili 
Encuadernación en Paris en las avanzadas 

del arte moderno, La,v. Brugalla, Emili 
Ensayos de bibliofilia, v. Miquel i Planas, 

Ramon 
Entre l'equador i els tròpics, v, Sagarra, 

Josep M. de 
Erinnerungen aus Spanien, v. Gail, Wilhelm 
Espana negra, v. Verhaeren, Émile 
Espaüa, obra pintoresca..., v. Pi i 

Maragall, Francesc 
Étudiant et le sorcier, U. v, Tasis, Rafael 
Europe romantique, L', v. Pourtales, Guy de 
Evangile selon saint fvlathieu, L', v. 

Lemaistre de Sacy, Isaac 
Eximplis de sant Benet, 78 
Ex-libris Renart, Els, 78 
Expedición de los catalanes y aragone

ses..., V. Montcada, Francesc de 

Faits d'armes de l'armée française en 
Espagne..., 12 

Fanny, v. Feydeau, Ernest 
Femme et le patin. La, v. Louys, Pierre 
Fetes forames de Paris, v. Mourey, Gabriel 
Fetes galanies, v. Verlaine, Paul 
Fille de Reny, La, v. Roche, Mazo de la 
Fleurs du mal. Les, v, Baudelaire, Cíiarles 
Flora de Catalunya, 78 
Florilège, V, Verlaine, Paul 
Fra Filippo Lippi. v. Castelar, Emilio 
Fulls de vida. v. Rusiíiol, Santiago 

Gavilla de fàbulas sin amor, v. Cela, 
Camilo José 

Gigi. V, Colette 
Gramàtica latmo-catalana de Bartolomé 

Mates. 56, 71-72 
Gran cotxe negre. Un, v. Picas, Jaume 
Gran Meaulnes, El, v. Fournier Alain 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 90 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, El, v. 

Bertran, Marc-Jesús 
Grau Sala, v. Maragall, Joan Anton 
Grau Sala. Les cahiers de la peinture, v. 

Heron de Villefosse, René 
Guia espiritual, v. Molinos, Miguel de 

H 
Himne a la Verge Maria, 54, 62 
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Historia de Cataluna y de ta Corona de 
Aragón, v. Balaguer, Víctor 

Historia de la monterfa en EspaUa. v. 
Almazàn, duc d' 

Historia de Luis XVI y de Maria Antonieta. 
• V. Dumas, Alexandre 

Historia de una mujer, v. Planas, Eusebi 
HistorJas extraordinarias, v. Santamaría, Juan 
Històries naturals, Les, v. Peructio, Joan 
Hogueras de Castilla, Las, v. Hoyos y Vinent 

J 
Iconografia del rey Don Jaime I el Conquis

tador, V. Canivell i Masbernat, Eudald 
Ideas estéticas de Goethe a propósito de 

Hamiet, v. Ríquer, Emilío de 
llustración y la decoractón del libro 

manuscrito en Cataluna, La, v. 
Boíiigas i Balaguer, Pere 

Imitació de Jesucrist, v. Kempís, Tomàs de 
Imprenta considerada como una de las 

bellas artes, La, 78 
Incunable barcelonès de 1468 (Gramàtica 

Mates), El, v. Miquel i Planas, Ramon 
Ingenu amor, L', v. Riba, Carles 
Introducción a la política y razón de esta-

do del rey católico Don Fernando, v, 
Saavedra Fajardo, Diego 

J 
Jacob Xalabín, 78 
Jadis et Naguerre, v, Verlaine, Paul 
Jean Eyre, v. Brontè, Ctiarlotte 
Jouer, Le, v. Dostoiewsky, Fedor 
Juàrez, 78 

K 
Keepsake, v. Vinardell, Santiago 

Lampara de Aladino, La, 78 
Lazarillo de Tormes, La vida del, 72 
Lettres d'amour, v. Alcaforado, Marianna 
Lillana, v. Mestres, Apel·les 
Litterae editae ab loanne Villario et Petro Mi-

chaele Carbonello, v. Carbonell, Pere Miquel 
Llegenda del llibreter assassí de Barcelona, 

La, V. Miquel i Planas, Ramon 
Llibre de les bèsties, v. Llull, Ramon 
Llibre de santa Maria, v. Llull, Ramon 
Llibre d'or del rosari a Catalunya, 80 
Llibre en honor d'en Joaquim Pena, 78 

M 
Madame Bovary, v. Flaubert, Gustava 
Maison Tellier. La, v. Maupassant, Guy de 
Mariage trompeur, Le, v. Cervantes 

Saavedra, Miguel de 
Màscara real executada por los colegios y 

gre-mios de la ciudad de Barcelona..., 
57, 62 

Mémoires d'une demoiselle de bonne 
famille, v, Feydeau, Ernest 

Memorial històric, v. Boscà, Joan Francesc 
Memorias para ayudar a formar un diccio-

nario critico de los escritores catala
nes, V. Torres Amat, Fèlix 

Millenariae voces, 67 , 69 
Miratge a Citerea, v, Espriu, Salvador 
Missal de santa Eulàlia, 64-65 
Monedes catalanes, v. Botet i Sisó, Joaquim 
Mundo. Historia de todos los pueblos, El, 14 

N 
Nenias reales.... 58, 63 
Nit, La, 31 
Nocturn, v. Gual, Adrià 
Noèl catalan, Un, v. Grau Sala, Emili 
Nois de cara al poble. Els, v. Serra Roure 
Notas genealógicas, v. Thebussem, doctor 
Noticia de la verdadera pàtria (Alcalà), de 

Miguel de Cervantes Saavedra, escrita 
por el R Martin Sarmiento en 1761, 
V. Canivell i Masbernat, Eudald 

Nou i vell, v. Morera i Galícia, Magí 

Obras completas de John Flaxman graba-
das al contorno, v. Pi i Maragall, 
Joaquim 

Observaciones sobres los principios ele-
mentales de la historia, v. Marquès, Llió 

Ocells, V. Espriu, Salvador 
Odissea, L', v. Homer 
Opinions de M. Jéróme Coignard, Les, v, 

France, Anatole 
Oracions, v. Rusiriol, Santiago 

Parallétement, v. Verlame, Paul 
Paris aux yeux du monde, v. Vaudoyer, 

Jean Louis 
Peinture Galerie René Drouin. v. Grau 

Sala, Emili 
Petit ami, Le, v. Léautaud, Paul 
Petite infante de Castille, La, v. 

Montherlant, Honri de 
Petits poemes en prose, v. Baudelaire, 

Charles 
Platero y yo, v, Jiménez, Juan Ramon 
Poemes, v. Plana, Alexandre 
Poemes choisis, v. Verlame, Paul 
Poemes des quatre saisons. L'hiver, v, 

Verlaine, Paul 
Poemes saturniens, v. Verlaine, Paul 
Poesias jocosas y senas, v. Garcia, Vicent, 

rector de Vallfogona 
Poesies, V. Alcover, Joan 
Poesies. V. Costa i Llobera, Miquel 
Poesies, V. Rubió i Ors, Joaquim 
Poesies completes, v. Musset, Alfred de 
Pommes d'anis, v, Jammes, Francis 
Preludies de mi lira, v. Cabanyes, Manuel de 
Primer viaje de Cristóbal Colón según su 

diario de a bordo recogido y transcrito 
por fray Bartolomé de las Casas, 93 

Promenades et souvenirs, v. Nerval, Gerard de 

Queiques aspects de la vie de Paris, 19 
Quijote de la Mancha, Don, v. Cervantes 

Saavedra, Miguel de 

Rajolas valencianas y catalanas. v. Font i 
Gumà, Josep 

Recuerdos y bellezas de Espaàa, v. 
Parcerisa, Francesc Xavier 

Recull de textes catalans antichs. 20-21 
Rimas, V. Bécquer, Gustavo Adolfo 
Robert A. Bell, v. Riquer, Alexandre de 
Romance sans parole, v. Verlaine, Paul 
Romanceragitan, v. García Lorca, Federico 
Rondallaricatalà, v, Miquel i Planas, Ramon 
Ruinas de mi convento, Las, v. Patxot, 

Ferran 

Sagesse, v. Verlaine, Paul 
Scripturaria. El llibre i el document al 

llarg de la història, 49 
Secret de Javotte, Le, v. Musset, Alfred de 
Semana Santa, v. Miró, Gabriel 
Si les hommes savaient, v. Le Bourg, 

Dominique 
Sílvia i Aurèlia, v. Nerval, Gerard de 
Sinaí, El, V. Ubach, Bonaventura 
Six pièces, V. Marivaux, Pierre 
Sol solet, 3 1 , 51 
Sombrero de tres picos. El, v. Alarcón, 

Pedró Antonio de 
Sonets, V. Foix, J. V. 
Sonets d'uns i altres, v. Pin i Soler, Josep 
Souvenirs pittoresques, v. Bacler d'Albe, 

Louis Albert 
Speculum morale, v. Vitala, F. 
Syracusanes, Les, v. Teòcrit 

Tapices de la casa de! rey n. s.. Los, v. 
Artiílano, Pedró Miguel de 

Técnicas del grabado calcogràfico y su 
estampación, v. Pla Pallejà, Jaume 

Teniente general D. José Manuel de 
Goyeneche, Ei, 80 

Théàtre, v. Marivaux, Pierre 
Tirante el Blanco, v. Martorell, Joanot 
Toi et mol, v. Geraldy, Paul 
Toisó d'Ora Barcelona, El, v. Ainaud de 

Lasarte, Joan 
Torneig al born. Un, v. Ivori, Joan d' 
Tour du monde en quatre-vingts jours, Le, 

V. Verne, Jules 
33 pintors catalans, v. Merli, Joan 
Tres diumenges, v. Carner-Pla, Josep 
Tres erisayos sobre el arte de la encuader-

nación, v. Brugaila, Emili 

Vagabond, Le, v, Colette 
Veinte poesias, v, Bécquer, Gustavo Adolfo 
25 poemas orientales, v. Ivori, Joan d' 
Verde voz, v. Ros, Félix 
Vida de l'artista medieval. La, v. Verrié, 

Frederic-Pau 
Vida de Ramon Llull, 57, 62 
Vida de san Felipe Neri, v. Capecelatro 
Vida de un aüo 1894. La, v. Figueroa, 

Agustín de 
Vida es sueòo. La, v. Calderón de la 

Barca, Pedró 
Vieux, Les, v. Daudet, Alphonse 
Visages de Paris, v. Grau Sala, Emili 
Vouivre, La, v. Aymé, Marcel 
Voyage pittoresque et historique de 

l'Espagne, v. Laborde, Alexandre de 
Voyage pittoresque & militaire en 

Espagne, v. Langlois, M. C. 

W 
Week-end de Saint-Ouen, Le, v, 

Campagne, Jean Marc 
Ween die Manner Wussten, v, Le Bourg, 

Dominique 

Vveífe, V. Maupassant, Guy de 
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XXV Premi d'Honor Jaume I 

L·l Premi d'Honor Jaume I, dotat amb 50.000 eu-
ros, es concedeix a persones vivents o entitats que, 
amb la qualitat de la seva activitat científica, cultural 
0 cívica, hagin ajudat a enfortir la consciència de co
munitat nacional i el sentit de pertinença a la cultura 
dels Països Catalans. 

El jurat, un cop sospesats els mèrits que concorren 
en diverses persones i entitats susceptibles d'ésser 
guardonades, atorga aquest guardó a la persona Insti
tucional de la 

Universitat de València 

VNIVERSITKT 
[ D C ^ V A L È N C I K 

Per la seva decisiva aportació a la construcció del 
coneixement en general i a la vertebració de la cultu
ra catalana en particular, tant en el camp de les hu
manitats tradicionals com en el de la ciència; per la 
seva actitud científicament irreprotxable i civilment 
decidida a favor de la unitat de la nostra llengua co
muna; i també com a homenatge en l'escaiença del 
cinquè centenari de la seva fundació. 

Lliurament 

El lliurament del premi va tenir lloc, com és habi
tual, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, el 
dia 8 de novembre, dijous. L'acte va ser presidit per 
l'alcalde de la ciutat, Joan Clos i Matheu. La presen
tació de l'entitat guardonada va córrer a càrrec del 
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Dr. 
Carles Solà i Ferrando. 

Un quintet de vent i fusta de la Universitat de Va
lència va interpretar una selecció de fragments de 
Carmen de Georges Bizet. 

Segell i vistes de la 
Universilat de València, enti
tat guanyadora del XXV Premi 
d'Honor Jaume I. 
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Acte de lliurament del Premi 
d'Honor Jaume I i dels 
Premis Jaume I d'Actuació 
Cívica Catalana, al Saló de 
Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona, el 8 de novembre 
de 2001. A la fotografia 
superior, el quintet de vent i 
fusta de la Universitat de 
València, I a la fotografia 
inferior, el Dr. Pedró Ruiz, 
rector de la Universitat de 
València, en el moment de 
recollir el premi. 
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XIX Premis Jaume I d'Actuació Cívica 

O ó n sis premis, dotats amb 5.000 euros cadascun, 
destinats a fer conèixer i distingir la tasca (general
ment poc coneguda, sovint anònima, però exemplar) 
de persones vivents que sempre han actuat i actuen, 
sense equívocs, al servei de la identitat pròpia dels 
Països Catalans, en els diversos àmbits de la vida i de 
la relació humana, com ara l'ensenyament, els mit
jans de comunicació, les ciències, l'art, la cultura po
pular, la música, e! teatre, l'economia, el dret, l'acció 
social i cívica, etc. 

El jurat ha ponderat les propostes de nombroses 
persones i entitats dels Països Catalans i, d'acord 
amb els criteris assenyalats en cada cas, atorga els 
Premis Jaume I d'Actuació Cívica Catalana de lany 
2001 a les persones següents: 

Acte de lliurament del Premi 
d'Honor Jaume I i dels 
Premis Jaume I d'Actuació 
Cívica Catalana, al Saló de 
Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona, el 8 de novembre 

de 2001. Els sis guardonats, 
d'esquerra a dreta: Oriol 
Casassas, Josep M. Domènec, 
Francesc Moll, Josep Ruaix, 
Dolors Solà i Enric Solà. 

Oriol Casassas i Simó 
de Barcelona 

Per la seva obra com a pediatre i pedagog, sempre 
impregnada de voluntat de servei i de respecte envers 
l'infant i la societat; i també per la perseverant tasca 
de lingüista preocupat per divulgar i afermar l'ús de la 
llengua catalana entre els científics, com a redactor 
del Vocabulari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, 
director del Diccionari enciclopèdic de medicina i au
tor de nombrosos llibres; i per ser membre de l'Insti
tut d'Estudis Catalans i haver estat president de la 
Societat Catalana de Pediatria, de la Societat Catala
na de Biologia i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i Balears. 

Josep Maria Domènech i Fargas 
de Terrassa (Vallès Occidental) 

Per la seva infatigable labor com a membre de la 
Comissió Permanent de les Assemblees Intercomar-
cals d'Estudiosos, que ha contribuït a modernitzar i re-
vitalitzar l'organització d'aquest fòrum anual d'erudits 
locals; i perquè des de fa quasi cinquanta anys i sense 
cap mena d'ajut ha format i manté oberta als estudio
sos la que, avui per avui, és la més important bibliote
ca de temes locals i comarcals dels Països Catalans. 

Francesc Moll i Marquès 
de Palma de Mallorca (Illes Balears) 

Per la seva tasca com a editor i continuador de l'E
ditorial Moll, que, amb el Diccionari català-valencià-
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balear, és referència i senyera de l'edició en la nostra 
llengua als Països Catalans; i perquè col·labora en 
gairebé totes les iniciatives cíviques i culturals de les 
Illes, com l'Obra Cultural Balear, el Gremi d'Editors 
—que presideix des de fa molts anys— o el Grup Ba
lear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, a través 
del qual participa en un bon nombre de les lluites per 
la salvaguarda de l'entorn natural illenc. 

català al sistema educatiu francès i li han merescut 
de ser punt de referència i encarregada del català per 
part de la Inspecció Acadèmica del Departament dels 
Pirineus Orientals. 

Enric Solà i Palerm 
de València 

Josep Ruaix i Vinyet 
de Moià (Bages) 

Per la seva llarga activitat com a sacerdot, gramà
tic, docent i escriptor d'obres poètiques, d'història lo
cal i de gramàtica, entre les quals destaca la publica
ció, iniciada l'any 1968, dels manuals El català en 
fitxes, accés a la nostra llengua gairebé obligat per a 
milers d'alumnes i d'aspirants al professorat; aques
tes tasques el van portar a ser membre de la Junta 
Permanent de Català i del consell consultiu per a l'e
laboració de la nova gramàtica normativa de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 

Per la fidelitat al país del seu treball com a regis
trador de la propietat, al Consell Valencià del Movi
ment Europeu i a la Comissió per a la Recopilació del 
Dret Civil Valencià; i per la seva acció militant a Lo 
Rat Penat, en la venda de llibres en valencià i en les 
campanyes per a l'ús del valencià en la litúrgia; per 
ser membre de diverses fundacions nacionalistes i 
dels Consells Populars de Cultura Catalana, haver 
participat en la naixença de les revistes Diàleg i El 
Temps, col·laborar en la instal·lació de repetidors de 
TV-3 arreu del País Valencià, i per ser autor de l'In-
forme jurídic sobre l'ús del valencià a les escoles, bà
sic per a l'escolarització dels infants en el nostre idio
ma comú. 

Dolors Solà i Oms 
de Perpinyà (Rosselló) 

Perquè com a professora d'ensenyament secundari 
a l'escola pública francesa desenvolupa una tasca in
tensa i eficaç en pro de l'escola catalana, que abraça 
des de la incentivació i promoció de classes de cata
là fins a la formació de mestres i l'elaboració de ma
terials didàctics; la intel·ligència i fermesa de la seva 
tasca l'han convertida en l'ànima de la introducció del 
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XXIII Premis Baldirí Reixac 
per a l'estímul i el reconeixement de l'escola catalana 

Premiats 2000 I 2001 

Premis a les escoles 

C.P. Alborxí 
d'Alzira (Ribera Alta, País Valencià) 
En reconeixement a la tasca de l'equip de mestres, capda
vanter en l'ensenyament en valencià, amb alumnes proce
dents de famílies de parla castellana, el qual desenvolupa 
un ensenyament de qualitat mitjançant activitats d'anima
ció a la lectura a tots els cicles i que, amb una voluntat de
cidida d'arrelament al país, participa en totes les activitats 
culturals de la comarca. 

CEIP Sant Miquel 
d'Ascó (Ribera d'Ebre) 
Per l'entusiasme dels mestres que, amb la col·laboració 
dels pares i de l'Ajuntament, saben gestionar amb eficàcia 
tots els recursos disponibles, i perquè, mitjançant el desen
volupament de projectes i iniciatives diversos, contribuei
xen a l'assoliment d'una educació de qualitat oberta a les 
noves tecnologies. 

lES Miquel Bosch i Jover 
d'Artés (Bages) 
Per ser un centre d'ensenyament secundari on la normalit
zació del català s'ha acomplert totalment, on es practica 
una educació individualitzada, des del primer curs de se
cundària, que evita el fracàs escolar en un ambient d'tiar-
monia entre alumnes i professors. També per la tenacitat 
d'un equip de professors que sap aprofitar amb eficàcia tots 
els recursos que ofereix l'administració. 

CA EP La sardana 
de Badia del Vallès (Vallès Occidental) 
Pel compromís dels mestres que, amb la mateixa il·lusió 
d'ençà de la creació del centre, ara fa vint-i-cinc anys, ofe
reix un ensenyament d'una qualitat extraordinària en tots 
els camps: les ciències experimentals, el respecte al medi 
ambient, l'expressió plàstica, el teatre, etc. Uns mestres 
que, amb total dedicació, íian construït una escola càlida, 
cuidada fins al més petit detall, en un barri perifèric, avui 
ciutat, que ha patit fins no fa gaire mancances de tota 
mena. 

Col·legi Calassanç 
de Barcelona 
Per ser una escola molt arrelada al barri del Clot, des de fa 
unes quantes generacions, que ofereix, amb dedicació, pro
postes educatives innovadores, i que ha sabut establir amb 
íiarmonia i cordialitat una base sòlida que fa del català un 
vehicle d'expressió i comunicació en tots els àmbits d'ús 
del centre. 

C.P. Joan Benejam 
de Ciutadella (ÍVIenorca) 
Per la decidida acció, per part de mestres i pares, en la nor
malització lingüística i cultural assolida des de fa anys, i 
pel reconeixement de la tasca de l'equip de mestres, que 
duu endavant projectes innovadors, amb la participació 
dels diferents nivells, on els grans fan de mestres als petits, 
i on s'educa en els valors democràtics amb la participació 
entusiasta de tot l'alumnat. 

CEIP Pompeu Fabra 
del Pont de Vilomara (Bages) 
Per la voluntat de l'equip de mestres de dur a terme un en
senyament de qualitat arrelat al país amb alumnes proce
dents de famílies de parla castellana, i que mitjançant l'apli
cació de grups flexibles atén la diversitat i aconsegueix, amb 
eficàcia, que el català sigui la llengua vehicular de l'escola. 

Escola Vedruna 
de Girona (Gironès) 
Per ser una escola arrelada al centre de la ciutat, que ofe
reix un ensenyament de qualitat, i que desenvolupa una 
tasca de normalització cultural i lingüística mitjançant la 
qual ajuda a integrar, amb respecte, l'alumnat procedent 
d'altres ètnies i cultures. 

CEIP Gironella 
de Gironella (Berguedà) 
Pel compromís de l'equip de mestres en la consecució d'un 
ensenyament de qualitat, en un poble petit, amb el desen
volupament d'un projecte en què el conte fa d'eix vertebra-
dor de l'aprenentatge de la llengua, des del parvulari fins a 
l'acabament de primària, amb resultats excel·lents. Una es
cola que empra amb naturalitat les noves tecnologies, i que 
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aplica, amb eficàcia, un pla d'acollida dels nens nouvin-
guts, que s'integren amb tota naturalitat a la nostra llengua 
i cultura. 

CEIP Guillem Isarn 
deia Fuliola (Urgell) 
Per l'esforç d'un equip de mestres innovador que ha sabut 
fer dels racons, que es desenvolupen en tots els nivells de 
primària, un lloc on s'apleguen una quantitat de recursos 
extraordinaris, que permeten un ensenyament individualit
zat i de qualitat, amb resultats òptims en un entorn rural. 

CEIP Malagrida 
d'Olot (Garrotxa) 
Per la tenacitat d'un equip de mestres que, amb una bona en
tesa i amb la participació dels pares, ofereix un ensenyament 
de qualitat, obert a les noves tecnologies, reconegut a la ciu
tat, en una escola complexa, amb alumnes procedents d'en
torns socioeconòmics, culturals i ètnics diversos, i que desen
volupa activitats d'arrelament a les tradicions del país, com 
ara la representació del pessebre vivent, obert a la ciutat. 

CEIP Cor de roure 
de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) 
Per l'exemplaritat d'un equip de mestres que participa en 
cursos de formació permanent, i que intervé amb empenta 
en programes europeus, mitjançant els quals es donen a co
nèixer les nostres tradicions. Un equip que compta, a més, 
amb l'estreta col·laboració de l'associació de pares i de l'a
juntament. 

Escola Tecnos 
de Terrassa (Vallès Occidental) 
En reconeixement a una escola, situada al centre de la ciu
tat, que abraça des de l'educació infantil fins al batxillerat, 
i on ja durant la dictadura s'ensenyava en català. En reco
neixement, també, a un equip de mestres que desenvolupa 
projectes d'innovació pedagògica amb rigor i professionali-
tat. 

C.P. Ramiro Jover 
de València 
Pel compromís de l'equip de mestres que ha estat capda

vanter en l'establiment d'una línia en valencià a la ciutat de 
València; per haver sabut aplicar estratègies que eviten si
tuacions de conflicte lingüístic entre les dues línies, i per la 
voluntat de convèncer, mitjançant l'exemplaritat d'un en
senyament de qualitat, de l'ampliació del valencià a la se
gona línia. 

Premis a mestres i professors 

El premi a mestres i professors ha estat atorgat al treball Et-
nobotànica d'Antoni Agelet, d'Olot, per ser un treball que 
estudia el món de les relacions entre les societats humanes 
i les plantes, on convergeixen entre d'altres: la socioecono-
mia, la història, l'antropologia, l'etnologia, la lingüística, la 
botànica, l'agronomia, la química, la toxicologia i la farma
cologia. Un treball ben aprofundit, exposat amb rigor i cla
redat, amb gran quantitat de recursos: documents, propos
tes de treball experimental, activitats variades i una 
bibliografia molt completa, que, si bé va adreçat a alumnes 
de batxillerat, conté tota la informació necessària perquè 
qualsevol professor de secundària pugui adaptar-lo a d'al
tres nivells. I perquè, presentat des de les ciències experi
mentals, pot contribuir, pel seu caràcter interdisciplinari, a 
desdibuixar les fronteres tradicionals entre les ciències i les 
lletres. 

El jurat estableix una menció especial al treball Bits de co
lors. La imatge digital a l'escola, de Pep Borràs i Carles, de 
Lleida, per haver sabut ordenar i relacionar de manera cla
ra i didàctica eines, programes, procediments i tècniques 
provinents de les noves tecnologies. Una experiència molt 
útil adreçada a tot el professorat de qualsevol àrea i nivell 
educatiu. 

Jurat 
En aquesta convocatòria corresponent al curs 2000 -2001 , 
el jurat ha estat integrat per Carme Alcoverro i Pedrola, Nú
ria Aragonès i Jové, Rosa Boixaderas i Sàez, Maria Isabel 
Espinosa i Bort, Filo Farré i Anguera, Dolors Freixenet i 
Mas, Marta Puig i Sabanes, Montserrat Riera i Figueras i Jo
sep Gonzàlez-Agàpito i Granell, secretari. 
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Premis als alumnes 

Educació infantil i Cicle inicial 

Temps i cuina a Reus 
Alumnes de 2n de primària del CEIP Marià Fortuny, de Reus 

El campanar 
La calçotada 
Coneix els castells 
Els gegants de Valls 
La mu lassa i la mulasseta 
Alumnes d'educació infantil i cicle micial del CEIP Escola Enxane-
ta, de Valls 

Llibre de paraules amagades. Com són les paraules? 
Alumnes de I r i 2n de primària del CEIP Sant Bonifaci, de Vinaixa 

Tot l'any, de festa en festa 
Elements emblemàtics de Valls 
Alumnes de P-5, I r i 2n de primària, del CEIP Eugeni d'Ors, de 
Valls 

Endevinalles i poemes 
Alumnes de I r i 2n de primària de l'Escola Elisabeth, de Salou 

Constructors de contes 
Alumnes de I r i 2n de primària del CEIP Mare de Déu de Montser
rat, de Súria 

Recull de poemes i contes de I r i 2n de Cl del curs 1999-2000 
Alumnes de Ir i 2n de primària del CEIP La Sedeta, de Barcelona 

Tenim un conte a la classe 
Alumnes de P4 i P5 d'educació infantil del CEIP Pau Vila, d'Espar
reguera 

L'Ametlla, cultura i indústria d'una comarca 
Alumnes de 2n de primària del C.P, Rico-Sapena, de Castalla 

Cicle mitjà i superior 

Cerquem geometria a ta ciutat 
Les places de Valls 
Els nostres racons 
Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària del CEIP Escola Enxaneta, de 
Valls 

El nostre pessebre, original i ecològic 
Alumnes de 6è de primària de l'Escola Sagrat Cor de Jesús, de Súria 

L'equipatge de l'expressió lliure 
Els nostres carrers 
Minerals, roques i l'home 
Alumnes de 3r, 5è i 6è de primària del CEIP Escola Montsant, de 
Reus 

Coneguem el Raval amb Sebastià Sorribes 
Alumnes de 6è de primària del CEIP Drassanes, 
de Barcelona 

Caça la papallona 
Expomàtíca: L'estrella daurada 
Els quatre extrems 
Expomàtica 2000 - Material General 
La Galàxia Matemàtica 
Alumnes de 6è de primària de la Escola Vedruna, 
de Girona 

Recull de plantes medicinals 
Alumnes de 5è i 6è de primària de la ZER del Solsonès, de Sant 
Climent 

Història de la Riera de Gaià 
Alumnes de 5è i 6è de primària del CEIP Montoliu, 
de la Riera de Gaià 

Paraules en conserva 
Alumnes de 6è de primària del C.P. Lope de Vega, de Torrent 

De gener a juny. Una història de teatre 
Alumnes de 4t de primària de l'Escola Brianxa, de Tordera 

Publicacions l'Horitzó 
Alumnes de 4t de primària de l'Escola l'Horitzó, de Barcelona 

Contes de creació col·lectiva 
Alumnes de 3r i 4t de primària del CEIP Jacint Verdaguer, de San
ta Eugènia de Berga 

Ensenyament secundari obligatori 

El conte 
Alumnes de I r i 2n d'ESO de l'IES Jaume Huguet, 
de Valls 

Oficis i professions 
Montserrat Ribera Parera, alumna de I r d'ESO del Col·legi La Sa-
lle, de Manresa 

La Cerdanya turística 
La Cerdanya 
La Cerdanya 
Alumnes de Ir d'ESO de l'Escola Vedruna, de Puigcerdà 

Els descobriments i el mar 
Alumnes de 2n d'ESO de l'Escola Pia, de Terrassa 

Poetes i jeroglífics 
Alumnes de 3r d'ESO de Ses Fonts del Glorieta, . 
d'Alcover 

Aproximació a la Guerra Civil espanyola a través d'alguns testimo
nis orals 
Jordi Rubió Estartús, alumne de 4t d'ESO del Col·legi Cor de Ma
ria, d'Olot 
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Estudi experimental del moviment d'un coet de propulsiu líquid 
Disseny i construcció d'un coet aerodinàmic 
Alumnes de 3r d'ESO de l'IES Guindàvols, de Lleida 

Tàrraco inter Itàlia: una experiència musical 
Alumnes de 4t d'ESO de l'IES Antoni Martí i Franques, de Tarragona 

La postguerra, Gemma Prat 
Els records d'una realitat: La postguerra, Natàlia Farell 
Alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Tabor, de Santa Perpètua de Mogoda 

Som escriptors! 
Alumnes de 3r d'ESO de l'Escola Pia, de Caldes de Montbui 

Batxillerat i formació professional 

Arnau de Solsona (Elaboració d'una novel·la històrica) 
Albert Albareda Valls, alumne de 2n de batxillerat de l'Escola Pia, 
d'Igualada 

La sida, Meritxell Simón Grifé i Antonio Lara Duran 
Disseny d'un complex lúdic-esportiu a "Can Badia", German Flores 
Caparrós i Alfons Sort Garcia 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'IES Sant Ramon, de Cardona 

Radiografia televisiva 
Núria Roig Castella, alumna de 2n de batxillerat de l'IES Pius Font 
i Quer, de Manresa 

La masia de les Planes {estudi d'un mas), Maria Mas Sarró 
El canadell: la pervivència d'un mas al segle xx, Montserrat Bacardit 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'IES Lluís de Peguera, de Manresa 

La flora al Modernisme de Reus 
Irene da Rocha Fort, alumna de 2n de batxillerat, de l'IES Gaudí, 
de Reus 

Electrificació d'un mas a Puigpardines (ampliació de la matèria de 
tecnologia), Jordi Vergés Bataller 
Els adolescents a La Garrotxa, Ester Plana Soles 
Treball d'estada a empresa: llac o riu? Estudi de tes variables físi-
co-químiques del riu Fluvià a can Basil, Mireia Codina Prat i Sílvia 
Santos Verdaguer 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'IES La Garrotxa, d'Olot 

Projecte de ta nova carretera Vic-Olot, Gemma Trivifio 
El voluntariat. Dues experiències, Berta Ricart Solé 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'IES Montsacopa, d'Olot 

La pesca al Maresme, Carles Donaire Soler i Edgar Gonzàlez Hidalgo 
La premsa catalana al Maresme, Gemma Cataríneu i Anna Galofré 
Els infants afrocatalans, Laura Roig Clofent 
Alumnes de 2n de batxillerat del Col·legi La Presentació, d'Arenys 
de Mar 

Els ocells a la literatura popular, Marta Cuquet Hucha i Raquel 
Osorio Pérez 
Estudi demogràfic del fitoplàncton, Judit Martínez Paredes 
Alumnes de l'IES Argentona, d'Argentona 

Quin és l'impacte de "Mataró Parc" en el comerç Mataró Centre? 
Estudi de la implantació d'una gran superfície i dels seus efectes 
en la dinàmica del comerç tradicional, Núria Anglada Viader, alum
na de 2n de batxillerat de l'Escola Meritxell, de Mataró 

A la recerca de la genètica, Estefania Moles i Anna Prieto 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'Escola Ntra Sra. del Carme, de 
Balaguer 

Estudi de les diferències morfològiques entre varietats transgèni-
ques i convencionals en el panís en la Noguera, Marta Verge Tasies, 
alumna de 2n de batxillerat de l'IES Ciutat de Balaguer, de Bala
guer 

La fil·loxera al Priorat. Canvis demogràfics, econòmics i urbanístics 
a la vila de Cornudella del Montsant, Chantal Sobrino Tafonell 
Sentir Catalunya, Eva Codina Prat 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'IES Pere Barnils, de Centelles 

Trivial Pursuit de química 
Alumnes de I r de batxillerat de l'IES Antoni Pous i Argila, de Man
lleu 

Les entitats vigatanes: una part de la nostra història. Marta Pascal 
Capdevila, alumna de 2n de batxillerat del Col·legi Escorial, de Vic 

Oficis antics del Pla de l'Estany, Mariona Lleal Grau 
Alumna de 2n de batxillerat de l'IES Josep Brugulat, de Banyoles 

Les plantes medicinals de Bellaguarda, Roser Vidal Vidal 
Manual de garantia de qualitat - secció equips instrumentals, 
Adriana Sabaté Ardiaca i Sònia Carbonell Moliné 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'IES Escola del Treball, de Lleida 

Els refranys en el Tirant lo Blanc, Marina Bornas Montana i Marta 
Obiols Soler 

Les trementinaires, Rut Duicet Clarena i Marta Montaiià Cortina 
Alumnes de 2n de batxillerat de l'Escola Tecnos, de Terrassa 

Educació especial 

Nadal, quin Nadal? Obra de teatre 
Alumnes del Centre d'Educació Especial LEstel, de Balaguer 

Cicles diversos 

Revista "Patim, Patam, vi blanc - Llum i Foscor" 
Alumnes de l'Escola de l'Ateneu Igualadí, d'Igualada 

El coet que no va anar a la lluna 
Alumnes d'educació infantil i primària de l'Escola Vedruna, de Sallent 

Xè aniversari "La cançó més bonica del món" 
Els drets dels infants 
Alumnes d'educació infantil i primària de l'Escola Collbaix, de 
Sant Joan de Vilatorrada 
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Cèlia Artiga i Esplugas: Aproximació a la seva figura 
Alumnes d'educació infantil i primària del CEIP Cèlia Artiga, de 
Reus 

La granota 
Alumnes del Cicle mitjà i superior del CEIP El Temple, de Tortosa 

2000 any internacíonat de les matemàtiques 
Alumnes de l'Escola Cooperativa El Puig, d'Esparreguera 

Aventura sota el llac de Banyoles 
Alumnes d'educació infanti l, primària i superior del CEIP, de Mie
res 

Veles e vents 
Alumnes de tots els nivells de l'Escola Gavina, de Picanya 

Mallorca a la llarga 
Alumnes d'educació infantil i primària de CIDE, de Palma de Ma
llorca 

Johann Sebastian Bach: en el 250è aniversari de la seva mort 
Alumnes de I r i 2n cicle de grau mitjà de l'Escola Municipal de 
Música Robert Gerhard, de Valls 

L'arbre a la ciutat 
Els personatges dels carrers de Lteida 
Comprem i mengem a Lleida 
Lleida peça a peça 
Alumnes de cicle inicial, mitjà i superior del CEIP Mare de Déu de 
Montserrat, de l'Albagés 

Premis Baldiri Reixac. 
Lliurament de premis als 
alumnes, a l'Espluga de 
Francolí, el 10 de juny de 
2 0 0 1 . 

Premis Baldiri Reixac. 
Lliurament de premis a esco
les i mestres, a la Generalitat 
de Catalunya, el 7 de juny de 
2 0 0 1 . 
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XXIV Premis Baldiri Reixac 
per a l'estímul i el reconeixement de l'escola catalana 

Dotació total 91.200 euros (15.175.000 ptes.) 

Convocatòria per al curs 2001 I 2002 
Aquests premis, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Jaume I 
amb les aportacions dels receptors del llibre-nadala que la Fundació tramet cada any a les persones interes
sades per la nostra cultura. L'àmbit d'actuació és el dels Països Catalans. L'organització dels premis compta 
amb l'assessorament de la DEC, Delegació d'Ensenyament Català d'Òmnium Cultural. 
Els Premis Baldiri Reixac són convocats en tres modalitats: 

Premis a les escoles 
14 premis de 3.300 euros cadascun 

Serà premiada la qualitat global, en llengua i continguts, de les 

escoles i els instituts quant a la catalanitat: lloc que ocupen la 

llengua i la cultura catalanes en el conjunt de les seves activitats, 

ús del català com a llengua de relació entre els alumnes, activitats 

culturals d'arrelament al país i aplicació coherent del Projecte lin

güístic de centre. 
Per a participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que faci

lita la Fundació Jaume I, així com la documentació que s'hi dema
na. Les escoles unitàries integrades dins d'una ZER s'han de pre
sentar conjuntament. 

Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys ante
riors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, 
només caldrà que presentin el qüestionari actualitzat, sense 
necessitat d'aportar documentació nova. 

No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en con
vocatòries anteriors. 

Premi a mestres i professors 
Dotat amb 9.000 euros, que es distribueixen així: 
6.000 euros a l'autor del treball guardonat, i de 
3.000 euros de subvenció per contribuir a l'edició 
del treball premiat 

Serà atorgat a un treball inèdit de temàtica pedagògica que con
tribueixi a l'ensenyament en català a qualsevol nivell i matèria. 

Cal acompanyar els treballs —presentats anònimament i en 
dues còpies— amb la fitxa d'inscripció complimentada, dins un 
sobre tancat. A l'exterior no hi ha de constar el nom de l'autor, sinó 
només el títol del treball. 

El Jurat podrà dividir el premi o deixar-lo sense adjudicar. A l'e
dició del treball premiat hi ha de constar el premi amb el qual ha 
estat guardonat. 

Premis als alumnes 
60 premis de 600 euros cadascun 

Seran atorgats a treballs escolars fets, preferentment en equip, per 
alumnes de qualsevol nivell educatiu no universitari. 

L'import del premi es materialitzarà en llibres catalans a esco
llir pels mateixos alumnes guardonats. 

Els treballs hauran de ser fets en català i podran tractar de 
qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles esco
lars, així com ésser resultat d'activitats del centre: excursions i 
visites, periòdics escolars i diaris de classe, col·leccions, àudiovi-
suals, etc. (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans 
de 60 X 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als tre
balls de recerca de segon de Batxillerat, només se n'admetrà 1 per 
cada centre. 

El Jurat valorarà especialment els treballs que suposin un apro
fundiment en la realitat nacional catalana i en la nostra tradició 
cultural. 

Acompanyarà els treballs una memòria breu, no més llarga de 
dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la 
manera com s'ha fet el treball, etc. 

Per optar al premi, cal acompanyar cada treball amb la fitxa 
d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Jaume I. 

No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de 
l'esmentada fitxa d'inscripció complimentada. 

Els treballs i la documentació s'han d'adreçar a: 
Premis Baldiri Reixac 
Fundació Jaume I 
Aribau, 185, 3r. 0 8 0 2 1 BARCELONA 
Telèfon: 93 200 53 47 - Fax: 93 200 56 33 
E-mail: info@fundaciojaumeprimer.org 

El termini de presentació finalitza el dia 15 de febrer del 2002. 
Els treballs tramesos per correu que arribin després d'aquesta 
data, només seran admesos si al mata-segells consta que la tra
mesa és anterior al 8 de febrer. 

Els treballs no premiats podran ésser recollits des del 20 de 
juny fins al 17 d'octubre, prèvia presentació de la fitxa d'inscripció. 

La Fundació Jaume I podrà disposar dels treballs premiats 
durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió. 

Amb el patrocini honorífic de la 

9 l l ü ^B'^^'^^li'^' ^^ Catalunya 
SUH Departament d'Ensenyament 

mailto:info@fundaciojaumeprimer.org
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XX Premi Manuel Sanchis Guarner 
a la unitat de la llengua catalana 

^ ^ q u e s t premi és atorgat per la Fundació Jaume I a 
un llibre escrit en català i publicat durant els darrers 
dos anys, que signifiqui una contribució notable al 
coneixement de la llengua catalana en l'aspecte de la 
seva unitat o de qualsevol altre vessant paral·lel o re
lacionat amb el fi esmentat. 

En aquesta convocatòria han estat tingudes en 
compte les obres aparegudes des del dia 1 d'octubre 
de 1999 fins al 31 de juliol del 2 0 0 1 , tots dos inclu
sivament. 

El jurat, constituït per Joan Triadú i Font, presi
dent; Ramon Pla i Arxé; Lídia Pons i Griera; Amadeu-
J. Soberanas i Lleó, i Jaume Vallcorba i Rocosa, se
cretari, va atorgar el XX Premi Sanchis Guarner a la 
unitat de la llengua catalana, a l'obra titulada La llen
gua negociada, de la qual és autora Aitana Guia Con
ca, i que ha estat editada per Edicions 3 i 4. 

3i4 Aitana (iuia Conca: 
La llengua negociada 

=3 

O 



Editorial Barcino 
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L Editorial Barcino, fundada l'any 1924 per Josep 
M. de Casacuberta, publica diverses col·leccions, en
tre les quals cal destacar especialment Els Nostres 
Clàssics, dedicada a textos en llengua catalana data-
bles entre la darreria del segle xii, moment en què 
apareixen els primers escrits en català, i l'any 1800. 

Durant l'any 2001 s'han publicat dos nous volums 
d'aquesta col·lecció: les Poesies catalanes de Pere 
Serafí, un dels autors catalans més importants del se
gle XVI, a cura de Josep Romeu i Figueras, i les Homi
lies d'Organyà, les edicions diplomàtica i crítica de 
les quals han anat a cura d'Amadeu-J. Soberanas i 
Andreu Rossinyol, a més de la seva adaptació al cata
là actual; a l'edició s'inclouen, així mateix, la repro
ducció facsímil del manuscrit, i un extens estudi so
bre la composició i les fonts de les homilies, a cura 
d'Armand Puig i Tàrrech. 

Com a projectes de propera aparició, cal esmentar 
la publicació del novè volum dels Furs de València, 
on, una vegada enllestida pròpiament l'edició del 
text, s'inclourà un estudi històrico-jurídic i filològic 
de l'obra, a cura de Germà Colón i Vicent Garcia Edo. 
També apareixerà ben aviat una segona edició, revisa
da I corregida a partir dels manuscrits, del Llibre de 
Sent Soví, publicat el 1979 per Rudolf Grewe (t); en 
aquest volum s'inclourà, així mateix, una edició críti
ca del Llibre de totes maneres de confits, tractat de 
confiteria medieval conservat en un dels còdexs del 
Sent Soví. 

Pel que fa a altres de les col·leccions de l'editorial, 
cal anunciar la publicació, dins la Biblioteca Verda-
gueriana, del segon volum de Manuscrits verdague-
rians de revelacions, exorcismes i visions. Llibres d'e-
xorcismes, a cura de Mn. Joan Bada; i, a la Biblioteca 
Renaixença, dels índexs de I'«Eco de Euterpe» 

(1859-1911), revista fundada i dirigida per Josep 
Anselm Clavé, a cura de Roger Canadell i Rusiinol. 

Finalment, s'ha de remarcar que es troba ja en pro
cés d'impressió el quart i darrer volum de la Flora 
dels Països Catalans, d'Oriol de Bolós i Josep Vigo. 

PERE SERAFÍ 

POESIES CATALANES 

E D i a Ú CKTTTCA D£ 

JOSEP ROMEU 1 FíGUERAS 

N O I T d à i r, 

EDITORIAL BARCINO 
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Museu de la vida rural 
de TEspluga de Francolí 

Fons museogràfic 

L·l Museu de la Vida Rural compta amb un fons de 
reserva, creat per aportacions altruistes i mitjançant 
la recerca pacient des de fa molts anys, amb l'objec-
tiu de preservar tot allò que ha tingut un significat en 
les tasques i la vida del camp i la llar catalanes. El 
Museu compleix una important funció de conscien
ciació popular per a salvaguardar la nostra història, de 
la qual es fan ressò els centenars d'estris conservats i 
perfectament catalogats en els seus fons de reserva. 
L'edifici sala de reserva que alberga aquest fons ha 
estat inaugurat enguany per la senyora Maria Font de 
Carulla, de la qual ha pres el nom, en reconeixement 
a la tasca de recerca, conservació i divulgació del pa
trimoni etnogràfic català. 

Noves tecnologies 

Aquest any el Museu de la Vida Rural ha creat la 
seva pròpia pàgina a Internet: 
www.museuvjdarural.com 

La web ofereix la possibilitat de realitzar una visita 
virtual a l'exposició, dedicada a eines, costums i tra
dicions d'una ruralia catalana ara ja en desús. Com es 
vivia en una casa pairal, qui eren i com treballaven el 
ferrer, el picapedrer, el baster, e tc , o com s'obtenien 
la farina, l'oli i el vi són algunes de les moltes respos
tes que podreu trobar en aquesta web. 

També hi trobareu informacions pràctiques, com 
ara la manera d'arribar al Museu, els seus horaris, 
e tc , que us ajudaran a preparar-ne la visita. Hi ha 
també un apartat per a les escoles, on es proposen ta
llers i altres activitats. 

Instal·lacions 

S'han dut a terme noves instal·lacions al Museu 
per tal d'adaptar-nos a la Llei de museus de la Gene
ralitat de Catalunya: s'ha construït una escala d'e-
mergéncia per a les plantes superiors del Museu, obra 
que ha permès guanyar dues noves sales per a expo
sicions temporals. Així mateix, per a facilitar l'accés 
dels visitants i els grups, s'ha construït un pàrquing 
per a tota mena de vehicles davant mateix del Museu. 

Restauració 

S'ha arribat a un acord amb l'entitat Aspros, Cen
tre Especial de Treball i Centre Ocupacional, enguany 
ja situat a les seves instal·lacions de Casa Nostra 
(Sudanell), que ha dut a terme la restauració de les 
últimes donacions, entre les quals podem destacar 
una bóta d'ensulfatar, un torn d'arrencar ceps, una 
sembradora de gra i uns neulers. 

http://www.museuvjdarural.com


Dedicació de les nadales 
Catàleg de totes les Nadales editades des de Tany 1967 
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1967. Joan I el Caçador 
(*) 

1968. Pau Clans {*) 1969. Ferran Soldevila (*) 

C ' iViïMRI tJll, X\1\ILMKNT 
nl'.SHK' I^ATIf .H KmA 

.:r;^.·.i:-^ 
1970. Enric Prat de la 1 9 7 1 . Pau Casals (*) 
R ibaC) 

JAUME I 
KI. CONQt'liUmoH 

1972. b'M anys del pri
mer llibre imprès en cata
là ( ') 

1973. Lluís Domènech j 
Montaner (*) 

1974. Àngel Guimerà (") 1975. L'excursionisme 
Catalunya ( ') 

1976. Jaume I, el Conque
ridor (*) 

INSTTTVT D·ESrVDlS 
CATALANS 

1977. Jacint Veríidgupr 1 9 / 8 . Ld ndi/cnça de Ca
talunya (*) 

1 9 7 9 . Mallorca, la prime
ra conquesta cristiana 

1980- Josep M. Fülch 
Torres 1*) 

1 9 8 1 . Institut d'Ebludis 
Catalans 
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COMhUMOKAClO 

1982. Commemoració de 
la Renaixença (*) 

1983. L'expansio de L Í Í I . Í -
lunya en la Mediterrània 

1984, Arrelí de la Latam-
nya mil·lenària 
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1985. /ipei-les. ívltí^iK^^ 1986, Catalans a Amèrica 

1987. Pere I I I , el Cerimo 
niós 

1988, L exposició del 8 8 i 
el nacionalisme català 

1989. Mubeu de la Vida 1990, Or fw üalal. 
Rural ( ') 

1 9 9 1 , L'època de Colom 

1992, Els Bo(K 

IL·LUSTRADORS 
A CATALUNYA 

EL SOMNÏ 
irOCCITANIA 

1993 . ^c·Lc·.upiyd, nació 
mediterrània 

1994, Teatre a Catalunya 1995, Il·lustradors a Cata
lunya 

199fe L ...I •ni d'Occità-
nia 

I.A PBIMERA REVOLUCIÓ 
INDI^STRIAL A CArAl.fNYA 

1997, La primera revolu 1998, Pompeu Fabra 1999. Pedagogia a Catalu- 2 0 0 0 . Sant Ramon de 
ció industrial a Catalunya nya Penyafort 

Les nadales que porten un asterisc (*) a continuació del títol són exhaurides. 



Trenta-cinc anys de nadales 
Mot de gràcies als nostres col·laboradors 

Nadal del 2001 I 119 

Carme Agustí i Badia (1977) 
Joan Ainaud de Lasarte (1976, 
1987 j 1991) 
Josep Maria Ainaud de Lasarte 
(1970 a 2001} 
Joan Alavedra(1971 a 1974) 
Lluis Albert (1975, 1982 i 1985) 
Montserrat Albet i Vila (1976, 
1979 a 1983, 1990 i 1993) 
Imma A lbó(1984) 
Santiago Alcolea i Blanch (1987) 
Roger Alier (1972 , 1984 i 1985) 
Josep Alsina i Bofill (1976 i 1979) 
Leandre Amigo (1986) 
Joan Amorós i Pla (1996) 
Ramon Aramon i Serra (1959 i 
1978) 
Pere Artís i Benach (1982 i 1990) 
Mercè Aventin (1996) 
Xose Avinoa (1985) 
Antoni M. Badia i Margarit (1971 
I 1981) 
Albert Balcells (1987) 
Santi Barjau (2001) 
Antoni Bartomeus (1994) 
Joan Bassegoda t Nonell (1983) 
Ricard Batista i Noguera (1991) 
Miquel Batllori (1984 i 1992) 
Josep Benet i Morell (1970, 
1973, 1979, 1985 i 1988) 
Josep M. Benítez i Riera (1992) 
Artur Bladé i Desumvila (1982) 
Oriol Bohigas(1973) 
Pere Bohigas (1972 , 1981 i 1987) 
Maur M, Boix (1985) 
Emili Boix i Selva (1987) 
Oriol de Bolós (1988) 
Jordi Bonet i Armengol (1976 i 
1982) 
Lluís Bonel i Armengol (1984) 
Maria Lluïsa Borràs (1981) 
Isidre Bravo (1994) 
Antoni Bregante (1984) 
Xavier Bru de Sala (1994) 
Emili Brugalla (2001) 
Santiago Brugalla (2001) 
Santiago Bueno i Salinas (2000) 
Josep M. Cadena i Catalàn (1972 
i 1995) 
Pere Calders (1980) 
Helena Cambó (1976) 
Domènec Campillo (1984) 
Guiu Camps (1979) 
Jaume Carner i Suüol (1984) 
Teresa Carreras (1984) 
Jordi Carulla (2001) 
Eusebi Casanellas i Rahola (1997) 
M. Àngels Casanovas (1984) 
Oriol Casassas(1979 i 1984) 
Manuel Castellet (1998) 
Víctor Castells (1986 i 1991) 
Pere Català i Roca (1979, 1985, 
1987 i 1991) 
Jordi Cerdà i Subirachs (1995) 
Alexandre Cirici i Pellicer (1981) 
Eliseu Climent (1977) 
Isidre Clopas i Batlle (1976 i 
1985) 
Daniel Codina (1980) 
Miquel Coll i Alentorn ( 1 9 7 1 , 
1974 a 1976, 1978 a 1982, 
1986 I 1990} 

Antoni Comas (1974) 
Ximo Company (1992) 
Àngel Cortès (1982) 
Fèlix Cucurull (1982 i 1991) 
Miquel Dolç (1982) 
Pere Domingo (1971) 
Eulàlia Duran (1991) 
Lluis Duran i Solà (1999) 
Salvador Espriu (1970 i 1971) 
Gregori Estrada (1983) 
Jordi Estruga i Estruga (2001) 
Xavier Fàbregas (1974, 1978 i 
1980) 
Esteve Fàbregas i Barri ( 1978 i 
1986) 
Josep M. Fargas i Falp (1988) 
Jaume Farguell (1982) 
Josep Faulí (1972, 1 9 8 1 , 1988 i 
1991) 
Lluís Ferran de Pol (1974) 
Antoni Ferrando (1998) 
Joaquim Ferrer i Roca (1980 i 
1984) 
M. Àngels Ferrer (1982) 
M. Teresa Ferrer i Mallol (1991) 
Josep M. Figueres (1981) 
Ramon Folch i Camarasa (1980) 
Josep M. Font i Rius (1987) 
Francesc Fontbona (1973, 1980, 
1983, 1985, 1986 i 2001) 
Joan Fuster { 1 9 7 1 , 1972, 1978, 
1980, 1982 I 1983) 
Jordi Galí (1986) 
Llorenç Galmés (2000) 
Tomàs Garcés (1972) 
Peter C. Garriga (1986) 
Josep M. Garrut (1979 i 1988) 
Josep Gonzàlez-Agàpito (1988 i 
1999) 
Guillem-Jordi Graells (1982 i 
1994) 
Pere Grases (1986) 
Joan Maria Gual i Dalmau (1994) 
Domènec Guansé (1972) 
Ramon Gubern i Domènech (1987) 
Josep Gudiol (1984) 
Manuel Ibàííez Escofet (1981 i 
1987) 
Josep lg lés ies(1975 i 1977) 
Albert Jané (1975) 
Enric Jardí (1974 , 1977, 1 9 8 1 , 
1983, 1988 i 1993) 
Eduard Junyent (1977) 
Cassià M. Just ( 1 9 7 1 , 1978 i 
1981) 
Robert Lafont (1996) 
Emma Liaho i Martínez (1987) 
Josep Lladonosa (1977) 
Teresa Llecha (1984) 
Jordi Llimona (1984) 
Joaquim Llimona de Gispert 
(1976) 
Josep M. Llompart (1979 i 1991) 
Miquel Llongueras (1984) 
Montserrat Llorens (1977) 
Santiago de Llovet (1991) 
Albert Manent (1972, 1974, 
1975, 1978, 1980, 1983, 1984, 
1986 i 1993) 
(sidor Marí (1998) 
Salomó Marquès i Sureda (1981 i 
1999) 

Josep M. Mas Solench (2000) 
Jesús Massip (1984) 
Josep Massot (1974 i 1984) 
Joan A. Maragall i Noble (1976) 
Jordi Maragall i Noble (1983) 
Roger Marcet (1984) 
Joan Martí i Castell (1991) 
Oriol Martorell ( 1 9 7 1 , 1978, 
1983 1 1984) 
Jaume Mayas (1984) 
Jesús Mestre i Godes (1996) 
Lluis Millet i Loras(199ü) 
Gregori Mir (1972) 
Jordi Mir i Parache (1982) 
Josep Miracle (1972, 1977 i 
1980) 
Joaquim Molas (1985) 
Francesc de B. Moll ( 1 9 7 1 , 1975, 
1979 i 1981) 
Agustí Montal (1974) 
José Ignacio Montobbio Jover 
(2001) 
Andreu Morta i Móra (1968 a 
2001) 
Ramon Muntanyola i Llorach 
(1970 I 1971) 
Joaquim Nadal i Farreras (1981) 
Jordi Nadal i Oller (1997) 
Raimon Noguera (1975) 
Josep M. Noila (1984) 
Josep M. Nuix (1984) 
Joan Oliver ( 1 9 7 1 , 1972 i 1974) 
August Panyella (1989) 
Pere Pascual i Domènech (1997) 
Ricard Pedrals (1988) 
Josep Perarnau (1975, 1978, 
1979,1983) 
Francesc Pérez i Moragón (1982) 
Lluís Permanyer i Lladós (1994) 
Maria Petrus (1984) 
Ramon Pla i Arxé (1972) 
Ramon Planes (1981) 
Josep M. Poblet (1970. 1974 i 
1975) 
Josep Pont I Gol (1971 i 1975) 
Baltasar Porcel (1993) 
Eduard Porta (1984) 
Josep Porter (1972) 
Joaquim Prats (1984) 
Francisco Javier Puertas (1992) 
Francesc X. Puig Rovira (2001) 
Josep M. Puig i Salellas (2000) 
David Pujol i Fabrelles (1999) 
Jordi Pujol I Soley (1978) 
Martí de Riquer (1975 i 1987) 
Manuel Ribas i Piera (1976) 
Pere Ribot (1982) 
Jaume Riera i Sans (991) 
Santiago Riera i Tuèbols (1983) 
Eduard Ripoll i Perelló (1984) 
Frederic Roda i Pérez (1994) 
Robert Rodergas (1971) 
Maria Àngels Roque (1993) 
Teresa Rovira (1982) 
Jordi Rovira i Port (1984) 
Basih de Rubí (1978) 
Jordi Rubió i Balaguer (1971 i 
1972) 
Manuel Rucabado (1984) 
Josep M. Sala i Albareda (1975) 
J-M, Salrach (1982 , 1983 i 1996) 
Octavi Saltor (1978) 

Ricard Salvat (1974) 
Josep Sanabre (1968) 
Manuel Sanchís i Guarner (1976) 
Enric Sanmartí (1984) 
Josep M. Sans i Travè (1991) 
Joan Santanach i Suhol (2001) 
Jan Scheibal (1974) 
Ml la Segarra (1998) 
Rosa Serra i Rotés (1997) 
Maurici Serrahima (1977) 
Amadeu J. Soberanas i Lleó 
(1982) 
Jaume Sobrequés (1982 i 1986) 
Josep M. Solà I Camps (1977) 
Ferran Soldevila (1969) 
Pere Soler (1999) 
Joan Soler i Mata (1999) 
Bernat Sureda i Garcia (1999) 
Antoni Tapies (1971) 
Josep Tarín-lglésias (1988) 
Miquel Tarradell (1984) 
Joan-Josep Tharrats i Vidal (1995) 
Margarida Tintó (1983) 
Josep Tomàs i Cabot (1987) 
Jaume Torras i Elias (1997) 
Joan Torrent i Fàbregas (1977 i 
1986) 
Enric Tous i Carbó (1988) 
Josep Tremoleda i Roca (1979) 
Eliseu Trenc (2001) 
Joan Triadú i Font (1972 , 1974, 
1977, 1979 a 1984, 1986. 1993 
i 1998) 
Josep Trueta i Raspall ( 1 9 7 1 , 
1974 I 1976) 
Frederic Udina i Martorell (1979, 
1987 I 1991) 
Helena Usandizaga (1980) 
Edmon Vallès (1977) 
Josep Vallverdú (1980 i 1991) 
Pilar Vélez (2001) 
Joaquim Ventalló (1985) 
Jordi Verr ié(1979) 
Jaume Vidal i Alcover (1976 i 
1979) 
Marc-Aureli Vila ( 1981 i 1986) 
Pau Vila i Dinares (1971) 
Conrad Vilanou i Torrano (1999) 
Lluïsa Vilaseca (1984) 
Dan Wohifeiler (1986) 
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