
Sempre he procurat que la presentació que acompanya les exposi-
cions del Gabinet d’Arts Gràfiques vagi a càrrec de qui més en sap
o més coses té a dir al respecte. Malauradament en el cas de Pau
Roig és trist constatar com en els darrers anys ningú ha escrit sobre
la seva obra gràfica. Per aquest fet, i per la impossibilitat de plan-
tejar un estudi científic i aprofundit amb el poc temps que la imme-
diatesa del mercat de l’art imposa, he optat per recórrer a les parau-
les que l'artista Jaume Pla va escriure en el seu moment. Penso que
les seves reflexions són doblement interessants: primer perquè va
conèixer personalment Pau Roig i segon perquè és la mirada d’un
gravador sobre un altre gravador.

Jaume Pla (Rubí, 1914 - Barcelona, 1995) sempre va lluitar contra
la indiferència de la nostra societat envers el món del gravat i fou
una persona clau en la recuperació d’aquest mitjà artístic a
Catalunya, no tan sols amb la seva pròpia obra gràfica, sinó, i prin-
cipalment, a l'empescar-se projectes de la transcendència i l’interès
de la Rosa Vera, o reivindicat gravadors com Xavier Nogués, Enric-
Cristòfor Ricart i Pau Roig, per ell considerats (i jo també ho com-
parteixo) entre els millors artistes de casa nostra. Deixarem doncs en
mans de Jaume Pla la responsabilitat de presentar i valorar la figu-
ra i l’obra de Pau Roig.

Pau Roig i Cisa va néixer a Premià de Mar el 1879. El mes de
febrer de 1901 –és a dir, als 22 anys– va a París per primera vega-
da. Va ser un any decisiu per al nostre artista. Coneix Luc-Albert
Moreau i a través d’aquest penetra en el món fabulós i apassionant
dels gravats de Rembrandt. La influència de Toulouse-Lautrec (força
evident en la seva sèrie litogràfica sobre el circ) queda esbaldida
de cop. Durant vuit anys Pau Roig és gairebé exclusivament grava-
dor –i no deixa de ser-ho fins que una tràgica afecció ocular (1931)
l'impedeix l’esforç que representa el gravat–. Sagot li fa de marxant
i neix i es concreta una obra gravada de primer ordre. El fet d’un
artista gravador català, que s’imposa a França –país de llarga tra-
dició en aquest art i país de grans i experts col·leccionistes– resulta
absolutament extraordinari.

(...) La manera com Pau Roig va assimilar la lliçó de Rembrandt és
extraordinària. Com el seu mestre, només va gravar a l’aiguafort, si
bé algunes vegades aprofita la qualitat de la punta seca que ofe-
reix un ratllat més enèrgic. Els seus formats no passen mai de mit-
jans, i molt sovint són més aviat petits. Però no va caure mai en la
miniatura ni en la migradesa. Planxes seves com aquesta meravello-
sa Tempestat i altres temes del Maresme tenen una real grandiosi-
tat; no és pas aquesta la lliçó més insignificant del nostre artista.

Pau Roig va gravar temes de Normandia, del nord de França i del
Maresme. Els paisatges francesos encara accentuen més la influèn-
cia de Rembrandt. Tant en aquests com en els dels voltants de

Premià, la característica més notable continua sent el seu traç viu,
directe, intencionat, però al mateix temps reflexiu. Els seus són uns
gravats meditats, allò més contrari a la improvisació. Amorosa-
ment, pacientment, la intel·ligència domina la fuga. El paisatge
tan humà, tan civilitzat del Maresme, amb les seves cases de
pagès i els seus turons amb els pins que es retallen sobre el cel,
els seus camins vorejats d'una tanca o d'unes atzavares, el porxo
amb el carro o el cavall que reposa... Hi ha una comprensió total
del paisatge: era el seu paisatge. Passejant pel Maresme, els gra-
vats de Pau Roig us sorprenen a cada moment, a cada revolt.
L'aiguafort, que sovint corre el risc de semblar un entrellat de filfe-
rro, no té mai en l'obra del nostre gravador ni una línia gratuïta.
Hi ha la tècnica perfecta de les menjades –dels matisos– però
sobretot aquesta manera tan intencionada, tan personal, de rat-
llar. Més reflexiva encara que les litografies, però sempre viva.

Va morir el 1955. Havia viscut 76 anys. Discretament, silenciosa-
ment. La seva fama, ara, també és discreta. Massa discreta.
Sovint, de cara als nostres artistes, tots plegats badem massa.
Davant d’un gravador de la categoria de Pau Roig, badar esde-
vé un pecat imperdonable. Ara m’agradaria dir-vos que procureu
veure l’obra de Pau Roig, si us és desconeguda. Sobretot els seus
gravats. Però no us ho puc dir perquè ni els seus gravats ni les
seves pintures no es poden veure enlloc.

Després d’anys de cercar i atresorar hem aconseguit aplegar una
quarantena d’aiguaforts de Pau Roig, fet que creiem ─sense ànim
de voler ser arrogants─, esdevé una fita gairebé irrepetible. Així
mateix, hem volgut acompanyar aquest conjunt amb algunes
obres dels que considerem els seus predecessors en l’àmbit del
paisatge: gravadors holandesos del Sis-cents com Van de Velde,
Van Uden, Van Swanevelt o Waterloo; del Set-cents com Gessner,
Weirotter o Kolbe; del Vuit-cents com els barbizonians Jacque,
Daubigny o Corot; de l’espanyol Carlos de Haes i del català
Enric Galwey, ja d’inicis del segle XX. Amb tot pensem que hem
embastat una bona mostra sobre el paisatge europeu en gravat
que culmina en Pau Roig, un artista de casa que, malauradament,
ni la historiografia ni el mercat artístic encara no li han fet justícia.

Vull agrair a Narina Bacín Coppe, vídua de Jaume Pla, la seva
amabilitat alhora de concedir-me el permís per transcriure els tex-
tos de qui fou el seu marit. I aprofito per esperonar-la davant la
propera celebració, l’any 2014, del centenari del naixement de
Jaume Pla, car recordant-lo a ell també es reivindica el món del
gravat a Catalunya.

Albert Martí Palau
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Pau Roig i Cisa
El pont de la Cisa
(Le pont de la Cisa)
Aiguafort. Paper verjurat
Signat a llapis en el marge
inferior dret.
Petjada: 137 x 192 mm.
Paper: 238 x 301 mm.

Pau Roig i Cisa
El mas del xiprer
(Le mas au cyprés)
Aiguafort. Paper verjurat
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Tiratge: 6/35
Petjada: 128 x 197 mm.
Paper: 207 x 276 mm.

Pau Roig i Cisa
Un racó de Vilassar
(Un coin de Vilasar, Pay. d’Espagne) 1931
Aiguafort. Paper verjurat
amb filigrana:M B M
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Tiratge: 3/25
Petjada: 115 x 162 mm.
Paper: 190 x 244 mm.

Pau Roig i Cisa
Els dos pins
Les deux pins, Pay. d’Espagne) 1931
Aiguafort. Paper verjurat
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Tiratge: 17/35
Petjada: 96 x 183 mm.
Paper: 165 x 249 mm.

Pau Roig i Cisa
Girona. Les ribes de l’Onyar
(Gérone, Les rives de l’Ognar) 1931
Aiguafort. Paper verjurat
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Tiratge: 18/40
Petjada: 178 x 278 mm.
Paper: 283 x 374 mm.

Jan van de Velde II (1593-1641)
Vista d’un poble
Països Baixos, Amsterdam, ca.
1620-1640
Burí i aiguafort. Paper verjurat
Paper: 120 x 186 mm.
Lought, 240

Atr. Pedro Rodríguez
Molí amb figures
Sevilla, ca. 1640-1650
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Paper: 145 x 180 mm.
Anotacions d’època manuscrites
en el revers

Lucas van Uden (1595-1672) (gravat)
Peter Paul Rubens (1577-1640) (dibuix)
Frans van den Wyngaerde (1614-1679)
(editor)
Poble al costat d’un riu
Països Baixos, mitjan segle XVII
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 210 x 315 mm.
Paper: 214 x 317 mm.
Bartsch, 59

Herman van Swanevelt (1600-1655)
(gravat)
Temptació de Sant Antoni
París, ca. 1650
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Paper: 272 x 351 mm.
Bartsch, 108

Anthonie Waterloo (1609-1690)
i Jan Ruyscher (després de 1625- ca. 1675)
Poble des de la vall
Països Baixos, mitjan segle XVII
Aiguafort. Paper verjurat
Paper: 145 x 252 mm.
Petjada: 121 x 208 mm.
Bartsch, 93

Franz Edmund Weirotter (1730-1771)
Casa i riu amb figures
Viena, mitjan segle XVIII
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 98 x 183 mm.
Paper: 117 x 204 mm.

Charles Emile Jacque (1813-1894)
Paisatge amb figura
París, mitjan segle XIX
Aiguafort. Xina encolé sobre
paper vitel·la
Petjada: 120 x 105 mm.
Paper: 320 x 245 mm.

Carlos de Haes (1826-1898)
Paisatge
Estampa de l’obra Ensayos de grabado
al aguafuerte
Madrid, ca. 1862
Aiguafort. Paper vitel·la
Petjada: 49 x 86 mm.
Paper: 57 x 90 mm.

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875);
Auguste Delatre, A. Cadart & F. Chevalier
(editors)
Souvenir d’Italie
París, 1863
Aiguafort i punta seca
Paper verjurat amb segell en sec
dels editors
Petjada: 316 x 230 mm.
Paper: 530 x 353 mm.
Delteil, 5, II

Enric Galwey (1864-1931)
Paisatge de tempesta
Catalunya, principis segle XX
Aiguafort i monotip. Paper vitel·la
Petjada: 300 x 433 mm.
Paper: 403 x 518 mm.
Signat a llapis en l’angle
inferior dret.

Pau Roig i Cisa
Casa de la Normandia
(La maison normande)
Aiguafort i punta seca. Paper verjurat
Signat en planxa i a llapis en el marge
inferior dret.
Tiratge: 17/20
Petjada: 103 x 148 mm.
Paper: 165 x 218 mm.

Pau Roig i Cisa
Tanca a Varengeville
(Ferme à Varengeville) 1928
Aiguafort. Paper verjurat
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Primer estat: 5/10
Petjada: 179 x 240 mm.
Paper: 260 x 345 mm.

Pau Roig i Cisa
Sota els penya-segats de Varengeville
(Sous les falaises de Varengeville)
Aiguafort. Paper verjurat Arches
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Tiratge: 26/45
Petjada: 157 x 275 mm.
Paper: 260 x 400 mm.

Pau Roig i Cisa
Vista de Pourville (des de Dieppe)
(Vue de Pourville, près de Dieppe) 1930
Aiguafort. Paper vitel·la Arches
Signat a llapis en el marge inferior dret.
Segell en sec: Ed. Sagot / Editeur / París
Tiratge: 20/55
Paper: 280 x 440 mm.
Petjada: 188 x 325 mm.

Pau Roig i Cisa
La tempesta
Aiguafort
Paper vitel·la amb filigrana Luis Guarro
Signat a llapis en el marge inferior dret
Acompanya el text de Josep Roig Raventós
Col·lecció de gravats contemporanis.
Edicions de la Rosa Vera. Número 34.
Petjada: 118 x 155 mm.
Paper: 338 x 246 mm.


