
Centenari de Jaume Pla
Aquest 2014 que ara s’acaba s’ha
celebrat el centenari de Jaume Pla.
Organitzat per I’Associacie d’Amics de
Jaume Pla, ha consistit en un seguit
d’exposicions i taules rodones a di
ferents Iocalitats on I’artista va tenir
una vinculacie o altra: Rub~, Barcelona
(Biblioteca de Catalunya, Reial Acade-
mia Catalana de Belles Arts de Sent
Jordi, Palau Antiguitats, Fundacie Vile
Cases), Paris (Universitat de la Sorbo
ha}, Tossa, el Vendrell, Torredembarra,
Tarragona (Congres internacional d’ex-
libris) i Argentona, i cada una de les
exposicions ha ester diferent: feta a
mida per la poblaci{5 que I’acollia i arab
les peces que mes s’hi adeien.

Jaume Pla i Pallej) (Rubf 1914-
Barcelona 1995) va set el gran gravador
catal~ del segle XX. Ell va reaprendre
les tecniques del gravat, al marge de la
formacid academica, de la rues senzilla
ala rues complexa, i les ve posar al ser-
vei de la creacie art~stica, la il.lustraci6,
la bibliofaia i la pedagogia, netejant-les
de les rutines conceptuals que el gravat
havia acumulat en tant que tecnica auxi-
liar de les arts gr~fiques. Es pot dir que
Jaume Pie desplaq~ el gravat catal8 de
I’~mbit professional virtuos-stic, on ha-
via quedat reclSs, al purament artistic.

Corn artista, Pla va ser un pintor que
s’inici~ ja als anys trenta en I’estela de
la generaci{~ del 1917. a qua sempre
es mantingue orgu~losament fidel, per5
ala postguerra, despr~s d’una parti-
cipaci~ especialment traumPtica en el
confiicte, s’orientada cap al gravat, on
arriba a crear un estil personal, sobri i
depurat, que tO el seu zenit en els pai-
satges, sovint lets directament a buri
-la t~cnica m~s diffcil-, arab els quals.
a part de nombroses creaoions autS-
nomes, il.lustrP obres de Joan Fuster.
Josep Maria Espinas, Camilo Jose Cela
o Miguel Delibes.

Ell mateix, ala postguerra, s’havia
constitu’it en editor per promoure Ilibres
bells i estampes, d’edici5 limitada, sota
el segell "Rosa Vera", on compt~ arab
I’entusiasme del seu soci capitalista
V’ctor Maria d’Ymbert. AII~. a part d’edi-
cions literaries arab gravats -de Joaquim
Ruyra, Emili Vilenova, Caries Riba (amb

el qui tanmateix topP), Josep CarneF,
les m~s antigues de les quals va fer

De dalt a baix, una fotografia de Ja.me Pla,
un monogr&fic de I’any 1982 que inclou ..
autoretrat i un gravat de Josep Carner.

sortir amb data false dels anys 30 per
enganyar la censure quan prohibia les
edicions en catal& va crear la seva
s~rie de col,Jeccions on port~ a graver
la majoria d’artistes catalans del seu
temps, composicions que desprds -no
abans- eren il.tustrades pels millors
escriptors partint de la imatge. Era
corn una revenja personal davant de la
practice habitual de poser els artistes
plastics al servei dels escriptors; aQuf
ell invertia els termes i eren els literats
els qui havien d’esforqar-se a poser text
adaptant-se ales obres d’art.

A part de la seva obra personal, corn
a artista i corn a editor, Pie tamb~ col-
laborP arab empreses editorials i artfsti
ques imciades per altres, especialment
arab I’esmentat Cela. a travds del qual
mantingue una esplendida col.laboraci(5
amb Pablo Picasso, de qui Pie produi
Ilibres dels puals el mateix Picasso
no ~avia abans ni imaginat les seves
possibilitats.

Jaume PIe, a rues, va ser un es-
criptor magnffic. Si al comen(~ament,
de jove, havia let de critic d’art, ata
Terrassa d’abans de la guerra, despres
publicP textos ja clPseios sobre
t~cniques del gravat, i monografies so-
bre Els gravats de Xavier Nogu~s (Rosa
Vera, Barcelona 1960) i Francesc Do-
mingo (Ausa, Sabadell 1992), per5 
la seva maduresa, d’eng~ que coHabor~
arab assaigs a la Revista de Catalunya,
se li desvetll~ una vocacid literPria,
eminentment de caire retratfstic i me-
morial’stic, que es tradu~" en quatre
lures excel.lents: Famosos i oelidats (La
Campana, Barcelona 1999), Mem~ria
escrita (Ed. de la Revista de Catalunya,
Barcelona 1991), De I’art i de fartista
- Dietari (1882 1991) (Caixa de Sabadell
/ Edicions 62, Barcelona 1996) i, pes
tumament, La vide continua Dfaris de
Jaume Pie /1928-1948) (Universitat 
Barcelona 2008). La qualitat de la seva
prose, viva, rice i direct& en un catalP
autentic, i de les seres meditacions pen
sonals i a contracorrent, li van valer el
premi Sent Joan de Literature Catalana
del 1995 pel pendltim d’aquests t~tols,
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