
Recensió d'un llibre que ens feia falta

D'un quant temps ençà, l'activitat editorial ací a Olot va agafant em-
branzida. Ja no és allò d'editar, de cent a celis, l'obreta escadussera que no
troba altra justificació per a sortir a la llum que el fet atzarós d'haver estat
guardonada en qualsevol concurs literari dels que arreu proliferen; ni tampoc
de limitar-se a la publicació d'opuscles i revistes d'un exclusiu interès local.
Ara la diana pot situar-se força més enllà. Diríem que la professionalitat dels
nostres impressors, junt amb els mitjans tècnics de què disposen, els capacita
per dur a terme una valuosa labor en el camp de l'edició. 

El preàmbul ve a tomb de resultes de l'aparició al mercat d'un llibre que,
tant pel seu tema com per la seva mateixa arquitectura tipogràfica, sembla
corroborar l'opinió que acabem d'exposar. Es tracta d'un excel·lent manual
que porta el títol de "Tècniques gràfiques", del qual és autor M. Riat. M. Riat,
nascut i educat a Berna, la culta capital de la Confederació Helvètica, és un
olotí d'adopció. Fa anys que conviu amb nosaltres i ha sabut integrar-se de
manera plena al tarannà de la comunitat. Home volenterós, posseïdor d'un ric
bagatge cultural, la seva amistat personal amb gent del gremi ha despertat en
ell  una viva curiositat per tot allò que es relaciona amb les arts gràfiques.
Aquesta curiositat, convertida més tard en passió, l'ha dut a recollir moltes
dades i informació de primera mà, que després ha estudiat a fons i amb mè-
tode, tal com s'escau a una persona de la seva formació. 

Val a dir que el resultat del seu conscienciós treball, recopilat en forma
de llibre, ens ha sorprès a tots. L'ha escrit en català, amb un llenguatge clarís-
sim, acurat,  i  d'una gran precisió conceptual.  Pas a pas ens introdueix  en
aquest món fascinant de la lletra i la imatge impresa que tant interessa a l'in-
tel·lectual i a l'artista, com a l'home de negocis en cerca de publicitat. No és
res  d'estrany  que  els  amanuenses  i  miniaturistes  titllessin  de  bruixots  els
primers impressors, els quals, amb els estris a coll, moltes vegades es veien
obligats a menar una vida nòmada temptant fortuna i una major comprensió.

Sortosament ens moguem encara dins la "galàxia Gutenberg", i M. Riat,
"home tipogràfic" —continuem manllevant la terminologia de McLuhan—,
comença per presentar-nos un esquema dels sistemes clàssics en què es divi-
deix l'art de la impressió, que són: Tipografia, Calcografia, Planografia i Per-
meografia,  als  quals,  com a complement bàsic,  cal  afegir la Fotografia.  Al
principi, els procediments són manuals, de característica artesanal o artística.
Així la xilografia, que és l'art de gravar la fusta, ens permet, entintant degu-
dament el relleu que presenta la planxa, d'obtenir-ne l'estampació sobre el
paper. Simplement canviant la fusta per un aliatge metàl·lic i ideant els tipus
mòbils, sorgeix la tipografia, quan la llei de l'oferta i la demanda ho exigeix.



La calcografia, anomenada també talla dolça gràcies a l'aspecte suau que
presenten en l'estampació els solcs traçats per l'eina sobre la planxa de coure,
comprèn diferents gravats al buit, que es poden classificar en procediment
mecànic: gravat al burí, a la punta seca, a la manera de llapis, i a la manera
negra; o en procediment químic: l'aiguafort, l'aiguatinta, el vernís tou; o en
procediment fotomecànic: l'heliogravat,  que a la  llarga es converteix  en el
rotogravat industrial.

La  litografia  pertany  a  la  impressió  plana.  L'obtenció  de  la  imatge
dibuixada sobre una pedra calcària, no es basa en cap principi mecànic, sinó
en la repulsió recíproca entre l'aigua i la matèria grassa que desprèn la mina
del llapis. Aquest procediment propi d'artesans o artistes, ha derivat cap a
l'offset, que és la seva expressió industrial. La pedra és substituïda per una
planxa metàl·lica i la impressió, feta amb màquina cilíndrica, no es produeix
per contacte directe entre el suport gràfic i el paper, sinó pel report intermedi
d'un cilindre de cautxú.

La serigrafia és un procediment que en la seva fase primitiva és de fàcil
instal·lació. Es tracta d'una pantalla de seda muntada en un marc, sobre la
qual hom dibuixa el motiu que cal imprimir, operació que s'efectua per la
penetració de la tinta en els calats de la forma, prèvia l'obturació dels espais
en blanc. 

Ultra la descripció amena i detallada de totes aquestes tècniques, que
constitueixen el cos del llibre, hi ha un parell d'estudis molt suggerents sobre
la trama i el color. Al final del llibre, l'autor fa unes observacions sobre la
importància de la firma en l'obra gràfica, i ens dóna una llista cronològica
dels principals fets que configuren la història de les arts gràfiques, un voca-
bulari de tecnicismes en diverses llengües amb la corresponent equivalència
catalana, una bibliografia històrica, i un índex alfabètic que facilita el número
de pàgina on figura el concepte que, en un moment donat, interessa al lector.

L'obra ha estat editada per "Aubert Impressor". Si l'art de la impremta
consisteix a donar el màxim relleu al contingut d'un text, suscitant així el de-
sig de lectura, podem dir, en aquest cas, que l'empresa editora hi ha reeixit
plenament. No sabem trobar millor elogi. 
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