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L'omnipreséncia alemanya a la impremta catalana
de la segona meitat del segle XIX

El prodigiós desenvolupament de les arts gráfiques a Catalunya a la segona
meitat del segle XIX, que passen d'una activitat professional familiar a una
projecció essencialment industrial, fou degut d'una banda a l'adveniment de
l'era industrial per influéncia del maquinisme i els progressos técnics i
científics que revolucionaren les técniques de producció de la indústria
gráfica, i d'altra banda a la modificació de les estructures de la societat
catalana. La industrialització i els progressos técnics a les arts gráfiques
vingueren en gran part d'Alemanya, un país que fou sempre capdavanter en
el camp de la impremta de la seva invenció per Gutenberg enÇá. Molt pocs
sectors de les arts gráfiques a Catalunya quedaren fora de la influéncia
alemanya, només els més tradicionals i més clássics com la fabricació del
paper, molt arrelada a Catalunya, on la indústria paperera havia aconseguit
un gran desenvolupament al segle XVIII, o la xilografia i la calcografia. En
tres altres sectors, l'enquadernació amb sobretot el daurat, les tintes d'im-
premta i curiosament la litografia, inventada per l'alemany Senefelder, el
predomini fou francés. En tots els altres sectors la indústria alemanya jugó
un paper proponderant.

Les tintes d'impremta

La casa francesa Lorilleux, creada a París l'any 1818, i que havia obert
sucursals i muntat fábriques als quatre continents, i particularment a gaire-
bé tots els grans paisos europeus (tenia una fábrica a Leipzig, una altra a
Londres, etc.), fou la primera que s'installá a Catalunya, vers l'any 1890,
creant la fábrica de Badalona. Gaudí per consegüent d'una posició privile-
giada, i l'única competéncia seriosa que va tenir fou la dels importadors de
tintes alemanyes, particularment de l'establiment de J. C. Pundsack, esta-
blert al carrer Diputació,. 313, cantonada Rambla de Catalunya, el gran
representant de la indústria alemanya a Catalunya, que trobarem al llarg
d'aquest treball. Pundsack, doncs, era el representant en exclusiva de la
fábrica de tintes tipolitográfiques Jaenecke & Schneemann, de Hannover.
Una casa catalana especialitzada en cartolines i targeteria, Condó i Capdevi-
la, carrer Dou, 15, representava la societat Michael Huber, de Munic, que
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fabricava vernissos i roleus, i a casa Eiermann & Tabor, de Fürth, espe-
cialitzada en purpurina i or fals.

Les foneries tipografiques

El 22 de maro del 1885, la foneria catalana més antiga, la de Narcís Ramírez
Rialp, fundada al segle XVIII pels Carmelites Descallos de Sant Josep de
Barcelona, fou adquirida per una foneria alemanya, la Bauersche Gieflerei de
Frankfurt am Main. Aquesta insta•lá una sucursal a Barcelona, al carrer Bruc,
125, i va prendre el nom del seu director, Jacobo de Neufville. 1 Fou la
foneria industrial més important de Barcelona pels volts del 1900. (La foneria
tipográfica Bauer havia estat fundada el 1837, i s'havia convertit en una de les
primeres indústries d'Alemanya creant una xarxa de sucursals forra important
a l'estranger, particularment als paisos del sud d'Europa.) La casa Gorchs, una
antiga llibreria que s'especialitzá en la fabricació i venda de material d'im-
premta, s'associá l'any 1890 amb la foneria alemanya Huch sota el nom de
«Fundición Nacional», peró l'empresa va desaparéixer abans de la fi del segle
XIX.' La foneria Genzsch & Heyse, d'Hamburg, era representada a Barcelona
per l'important magatzem de J. C. Pundsack, que d'altra banda també
representava la foneria tipográfica Flinsch, de Frankfurt am Main. Malgrat la
seva radicació a Madrid, la foneria Gans abastó també el mercat catalá.
Richard Gans, fill d'un metge de Karlsbad (Austria), viatja a Espanya el 1874
com a representant de la «Sociedad Anónima de las Papelerías de Virginal»,
successor d'Olin & Fils, de Brusselles. L'any 1878 creó a Madrid una gran
empresa d'importació d'articles destinats a les arts gráfiques i l'any 1881
decidí de crear una foneria tipográfica a Madrid, i fou ajudat per la foneria
alemanya de Wilhelm Wóllmer, de Berlín, i per la Schnellpressenfabrik
Frankenthal, Albert & Co, una gran indústria de fabricació de maquines per
a la impremta i la litografia. A finals del segle XIX, la foneria Gans era la
més important de Madrid.

La tipografia i la composició de textos foren profundament modificades
per la invenció de la máquina de composició mecánica. L'any 1884, Mergen-
thaler, partint de la realitat práctica, ideó la primera máquina de composició

Catálogo general de utensilios: Fundición tipográfica del Sucesor de J. de Neufville, Barcelona;
Madrid 1913, págs. 3-4.

2	 Eudald Canivell: «Punzonería y fundición tipográfica en España desde el siglo XV», dins:
Crónica Poligráfica 4/3 (1924; Barcelona), págs. 45-47.
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mecánica, la «Bar Indenting-Machine» o Linotip. Aquesta máquina no fou
introduida a Barcelona fins l'any 1980 per a la confecció de l'Anuari Riera.
Aquest fou l'invent més sorprenent, car la máquina tota sola, amb l'ajut d'un
operari, confegia el text mentre alhora s'obtenien els tipus fosos en línies.
Una linotípia suplia set caixistes rápids. L'any 1902 arribaren a Barcelona les
recentíssimes máquines tipográfiques de composició i de fosa mecániques de
la marca berlinesa Typograph. 3 La casa editorial Maucci fou la primera
empresa que compró sis máquines Typograph. Maucci, 4 un italiá que havia
viatjat com a representant d'una casa editorial per América Llatina, s'installá
a Barcelona l'any 1892. Dotat d'una experiéncia comercial poc comuna, i
afrontant la gran crisi editorial, deguda a la dificultosa venda de les novelles
per fascicles, Maucci fou el primer a editar el llibre económic de gran tiratge
i de qualitat mediocre. L'adquisició de la Typograph responia, en aquest cas,
a la necessitat de reduir encara més les despeses editorials. L'Académica fou
l'altra impremta que adquirí la Typograph, una máquina coneguda per la seva
qualitat de producció. En aquest cas, la impremta, una de les més pulcres de
Barcelona, s'interessa per la regularitat dels espais que la composició mecánica
permet.

Mitquines d'impremta

La majoria de les grans cases alemanyes tenien els seus representants a
Barcelona, amb l'excepció de les representades per Richard Gans a Madrid. J.
C. Pundsack, del qual ja hem parlat, era el representant en exclusiva de la
casa constructora de máquines tipográfiques Maschinenfabrik Augsburg, de la
ciutat del mateix nom. En la secció d'anuncis de La Revista Gráfica 1901-
1902, es veu una foto d'una máquina rotativa d'aquesta casa amb la qual
s'imprimia La Veu de Catalunya. Fins l'any 1902, aquesta casa havia venut
6.730 máquines tipográfiques, de les quals 398 eren rotatives. Aquesta indús-
tria fabricava també máquines cromotípiques, per les a autotípies i les tricro-
mies. Des de l'any 1899, n'havia venut 71. Pundsack també era el represen-
tant de la constructora de maquinária destinada a les impremtes, als tallers de
litografia i als d'enquadernació, C. L. Lasch & Co. de Leipzig, molt coneguda
per la seva máquina de pressió plana, «La Germania», particularment adequa-
da al fotogravat (autotípia). La constructora de máquines tipográfiques i

Revista Gráfica (1903-1904; Barcelona), pág. 17.

4	 «El ramo editorial y la casa Maucci», dins: Revista Gráfica (1901 - 1902; Barcelona), pág. 85.
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litográfiques especials Schnellpressenfabrik Worms, de la ciutat de Worms,
era representada en exclusiva a Catalunya per Enric Ayné, Claris, 111, 2on,
2a, mentre la foneria tipográfica Rey, Bosch i Ca. en tenia la representació
per a la península ibérica. Una altra empresa constructora de máquines
tipográfiques, la Victoria-Werke A. G. de Nuremberg, tenia com a represen-
tant Alfredo Rolando, Pina B. Oriol, 9. La casa Neufville representava a tot
Espanya la fábrica Kánig & Bauer de Würzburg, important constructora de
máquines tipográfiques i de rotatives. La foneria catalana deis successors
d'Antonio López, creada l'any 1839, tenia també representacions de cases
alemanyes com ara la fábrica de máquines tipográfiques de Rich. Otto Krüger
de Berlín. Finalment, en el camp de la maquinária, el gran representant de les
cases alemanyes i gran competidor de J. C. Pundsack era la foneria tipográfica
Richard Gans de Madrid, Princesa 65. Aquesta tenia la venta exclusiva de la
més important fábrica de máquines tipográfiques, litográfiques i rotatives
d'Europa, la Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. de Fran-
kent(h)al, fundada l'any 1860, i que comptava, l'any 1902, 1200 operaris.
Recordem que la casa Albert havia ajudat Richard Gans a muntar la seva
foneria, i era, doncs, normal que aquesta li fes de representant a Espanya i
Portugal. A més a més, Richard Gans tenia l'exclusiva de la máquina Victoria
de pressió plana de la casa Rockstroh & Schneider Nf. de Dresden, de la
máquina Diamante de la casa A. Hogenforst, de Leipzig, de la fábrica de
máquines Karl Krause, també de Leipzig. Quant a la maquinária per a
l'enquadernació, Pundsack tenia l'exclusiva de l'empresa August Fromm, de
Leipzig, mentre que Richard Gans representava la casa Preusse & Co. de la
mateixa ciutat.

L'única empresa constructora de máquines d'impremta establerta a
Espanya, concretament a Barcelona (Grácia, C. Perill, 10, 12 i 14), a finals del
segle XIX, era la societat Steinhausen Otto & Co., 5 d'origen alemany, que
aplegava també una modesta secció de foneria. L'any 1899, la Steinhausen
Otto & Co. projectá la primera máquina rotativa feta a Espanya, destinada a
la impremta de José Ortega, de Valencia. Podia imprimir 64.000 fulls de mida
foli per hora. Aquest mateix any fou construida la primera máquina litográfi-
ca per a la casa de Victor Labielle, una de les més antigues cases de litografia
de Catalunya. L'any 1900, la casa Steinhausen fabricó máquines rotatives per
a la impressió de paper de seda en fulls, máquines que podien imprimir 2.400
fulls per hora. Fabricó també una máquina de tintatge cilíndric de grans

«Máquina Steinhausen», dins: Revista Gráfica (1901-1902; Barcelona), pág. 94.



L'omnipresencia alemanya a la impremta catalana 	 235

dimensions. L'any 1901, es construí la primera rotativa a Espanya per a la
impressió de periódics, destinada a la impremta de Vidal Hnos.

Fotogravats alemanys a la premsa illustrada a Catalunya

Abans de la invenció del fotogravat ja existia el comerc de xilografies entre
Alemanya i Catalunya. La creació, a principis dels anys 1880, de tota una
série de revistes illustrades a Barcelona, La Ilustració Catalana, La Ilustración
de Lluís Tasso i Serra, La Ilustración Artística, La Ilustración Ibérica, que
prenien com a model la célebre Ilustración Española y Americana de Madrid,
ella mateixa inspirada en la primera alustració del món, la británica The
Illustrated London News i el seu equivalent a Franca, L'Illustration, va in-
crementar la venda a Catalunya de xilografies de tota Europa, amb un
predomini dels tallers xilográfics de més producció, els francesos, anglesos i
alemanys. Aquestes xilografies circulaven, els anys 80, a través de tot Europa
en forma de clixés galvanoplástics. De moment, peró, que jo sápiga, no s'ha
fet cap estudi sobre el comerc i la difusió a tot Europa i a América d'aquest
gravat de reproducció, dels principals tallers europeus de xilografia, dels
circuits de difusió, d'exportació, dels seus preus, etc. L'única cosa que sabem,
ja que tots els gravats reprodtáts a les revistes illustrades catalanes porten el
nom del xilógraf o del taller, és que les illustracions de Barcelona contenen
moltes xilografies comprades a l'estranger particularment a Alemanya, amb
reproduccions d'obres d'art (pintures, escultures) i monuments notables de
Prússia, de Baviera i de l'imperi austro-hongarés. Només a títol d'exemple i
sense cap pretensió d'exhaustivitat, apareixen els noms de Karl Streller, A.
Clos o Kellenbach. Els clixés galvanoplástics francesos de la casa Baude o
altres anglesos eren nogensmenys tan freqüents com els germánics. Amb la
introducció del fotogravat la preponderáncia alemanya s'afermá, ja que
l'autotípia, alió que fou conegut més tard com «fotogravat directe» i que en
realitat era un fotogravat d'imatge tramada que permetia de convertir en clixé
tipográfic una imatge qualsevol, sense excepcions, fos dibuixada, pintada o en
relleu, fou posada a punt i patentada l'any 1882 a Munic per Georg Meisen-
bach. L'any 1883, ja apareixia la firma Meisenbach en unes reproduccions
publicades per La Ilustración Artística de quadres de l'Exposició Internacional
de Munic d'aquest any. 6 El métode Meisenbach es divulgó a Espanya, peró,

Francesc Fontbona: «La ilustración gráfica: las técnicas fotomecánicas», dins: El grabado en

España: Summa Artis, Madrid: Espasa-Calpe, 1988, pág. 437.
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l'any seguent, el 1884, a Madrid amb La Ilustración Española y Americana i a
Barcelona amb La Ilustración Artística i La Ilustración Ibérica. La casa
Meisenbach no fou la sola casa estrangera present a Catalunya. Al costat
d'empreses britániques trobem com a principal casa estrangera proveidora de
fotogravats per a les illustracions de tot l'Estat espanyol i de Catalunya la
firma C. Angerer & Goschl. Aquesta casa fou la que més divulgó el fotogra-
vat en color, la «tricromia», que fou realitzada per primera vegada per
l'americá Ives l'any 1886, amb tres plagues distintes corresponent als colors
primaris. L'any 1888 es van publicar a La Ilustración Española y Americana
les primeres tricromies subministrades per la casa Angerer & Goschl, i l'any
1891 van fer llur aparició a La Ilustración Artística. Cal afegir també que la
trama necessária per al fotogravat era gravada sobre vidre. Els vidres tramats
més perfeccionats, molt cars, procedien, des de l'any 1893, de la casa Levy, de
Filadélfia, que era representada a Catalunya per l'omnipresent J. C. Pund-
sack.

Al contrari, peró, d'alló que pass amb la revolució técnica de la
maquinária d'impremta, per a la qual la indústria catalana fou incapal de
crear una producció autóctona susceptible de competir amb la indústria
alemanya, la més potent del món en el camp del fotogravat, tant de l'autotí-
pia com de la tricromia, els técnics i investigadora catalans de les arts gráfi-
ques descobriren molt rápidament els métodes de fotogravat, n'inventaren de
nous, interessants, peró de difícil aplicació, i sobretot van descobrir rápi-
dament els principia del fotogravat directe i de la tricromia. Així la casa
Thomas publicá a La Ilustració Catalana al comencament de l'any 1884 dues
autotípies descrites com un «nou sistema de gravat químic, procediment de J.
Thomas», 7 i l'altra casa especialitzada catalana els anys 80, l'empresa Joaritzi-
Mariezcurrena, firmá igualment un fotogravat d'imatge tramada el 21 de
setembre de l'any 1884 a La Ilustración de Tasso. 8 L'any 1890 Josep Thomas,
gran técnic i investigador, ja introduí el fotogravat en color a La Ilustració
Catalana, i l'any següent, el 1891, a La Ilustración Artística, en oberta
competencia amb l'empresa Angerer. Els anys 90, la tricromia es generalitzá,
amb un desenvolupament considerable de la producció d'anuncis publicitaria,
de targetes de visita, de menús, de nadales, etc., i l'aparició de revistes

7
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illustrades a tot color com Quatre Gats, Pel & Ploma, Hispania, Garba i
Album Salón que tenia aquest subtítol significatiu «Primera Ilustración
Española en colores», un conjunt gráfic que constitueix una de les joies del
Modernisme artístic catalá. Tanmateix un estil tan assimilat i fet seu pels
catalans és, curiosament, d'un punt de vista tipográfic, molt germánic, i
aquest será l'últim punt d'aquesta comunicació.

La tipografia germánica dins el Modernisme gráfic a Catalunya

D'encá de la seva creació, la impremta a totes les apoques ha continuat
emprant els tipus antics i clássics, el gótic, l'elzeviriá, etc. I es pot dir que a
Catalunya com a tot arreu, a finals del segle XIX i comencament del segle
XX, els tipus de lletra mas comuns, els emprats als textos del llibre, foren
tipus romans clássics inspirats en l'«Antiqua» per raons de claredat i de
facilitat de la lectura. Nogensmenys, cada época ha creat els seus tipus de
lletra característics, d'estil parallel al del conjunt de les arts del moment, i
l'Art Nouveau evidentment fou present a la tipografia amb uns tipus Jugend-
stil, que es troben essencialment a les lletres i a la fileteria emprades a les
portades, als anuncis comercials, als cartells i als petits impresos (menús,
invitacions, participacions, etc.).

Respecte a la resta d'Europa, la situació de la tipografia alemanya era
diferent i la seva renovació consistí a reemplacar el tipus gótic pel tipus roma.
Aquest moviment, iniciat pel poeta Stefan George a la revista artística que
editava, Blátter für Kunst, rebé suport, immediatament després, l'any 1895,
per l'aparició de la revista Pan, impresa amb un antic carácter romá alemany,
i editada per un grup de joves artistes i escriptors dirigit pel professor
d'história de l'art Julius Meir-Graefe. La revista es posó en contacte amb
alguns joves dibuixants interessats en les arts del 'libre que es convertiren
anys després en els grans creadors dels carácters romans alemanys: E. R.
Weif,, Peter Behrens i Otto Eckmann. Els dos darrers dibuixaren per a la
foneria de Karl Klingspor, d'Offenbach am Main. Molt rápidament, peró, va
aparéixer la tipografia Art Nouveau, i per exemple Peter Behrens, el mateix
any, 1902, crea un tipus de lletra romana i un tipus de lletra molt Art
Nouveau, amb un esperit semblant al de les obres de l'escocés Rennie
Mackintosh. El punt de partenca de la tipografia Art Nouveau era un
carácter antic, derivat del gótic, peró marcat per la seva época, el tipus barroc
«grotesca», que pel seu aspecte decoratiu i recarregat nomas podia seduir els
dibuixants «Art Nouveau». Molt aviat, doncs, totes les foneries d'Europa van
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disposar de tipus i de fileteria modernista, i particularment les d'Alemanya,
les més presents a Catalunya com ja hem vist.

La foneria Neufville, sucursal barcelonina de la Bauer de Frankfurt am
Main, disposava de distints carácters de grotesca, creats i dibuixats evident-
ment a Alemanya amb uns noms molt característics de la nova estética
modernista. El tipus «grotesca secessió», amb pals esbiaixats i composició
molt asimétrica, fou el que més sovint s'emprá per a les portades, els anuncis
publicitaris i el petit imprés. El tipus «grotesca fantasia», molt lliure, es pot
comparar amb la calligrafia xinesa pel gruix del grafisme, que s'eixampla cap
a les extremitats, les línies verticals corbes, i la discontinuitat de les línies a
les majúscules que tenen totes les línies verticals corbes i finalment la foneria
Neufville disponia del tipus «cleopatra», un carácter elegant en qué les
interseccions entre dues línies en una mateixa lletra no són mai perpendicu-
lars ni decidides, sinó sempre tangents seguint l'estética organística Art
Nouveau que s'inspirava en la flora i la tija. La foneria catalana d'Antonio
López comptava arnb distints carácters Art Nouveau, entre els quals, sota el
nom de «grotesca modernista», ens trobem amb la «grotesca secessió» de la
foneria Neufville. Atés que aquest mateix tipus és present també al catáleg de
la foneria alemanya Julius Klinkhardt, de Leipzig, amb el nom de «Sezessions-
grotesk»,mostra l'éxit que tingué. El fet de trobar-se el mateix tipus de lletra
en distintes foneries tipográfiques no era rar aleshores. Molts dibuixants
callígrafs treballaven lliurement i venien després llurs projectes a les foneries.
Per exemple, un altre tipus modernista molt emprat a Catalunya, el carácter
anomenat «fantasía hispano-americana» de la casa Antonio López, es troba
proposat també per la foneria Gans, de Madrid, sota el nom de «Velázquez».
Aquesta darrera foneria, els carácters de la qual eren alemanys en llur gran
majoria, proposa a més a més dos altres tipus modernistes, «Helios» i «Regi-
na». Dues altres foneries alemanyes presents a Catalunya, la foneria Genzsch
& Heyse, d'Hamburg, representada per J. C. Pundsack, i la foneria Otto
Weisert de Stuttgart, disposaven igualment de distintes lletres Art Nouveau,
la més notable de les quals era l'«Arnold Bácklin» de la casa Weisert, un dels
carácters més bells i típics de l'época, extremament curvilini i enjoncat. Per
resumir, es pot dir, doncs, que, excepte el «gótic incunable Canivell», una
lletra que s'inspirava en el gótic catalá, dibuixada per Eudald Canivell
editada per la foneria Antonio López, que es féu servir per als llibres de
bibliófil, peró també per als petits impresos, tota la tipografia «modernista»
soi-disant catalana era feta exclusivament amb tipus de lletra alemanys, alló
que sí que era catalá era el treball tipográfic, la compaginació.
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Les lletres Art Nouveau, les grotesques de fantasia, es destinaren a la
funció decorativa de valorar l'espai buit d'una portada, d'un encaNalament
de capítol, d'una página d' •lustració, d'un bristol de targeta, d'un petit
imprés qualsevol. En aquesta funció anaven acompanyades generalment per
caplletres adornades, filets i vinyetes que s'adeien perfectament amb l'estética
decorativista i prolífera del Modernisme.

El desvetllament de les arts del llibre i el culte al llibre gótic ornamentat
amb inicials illuminades, tornaren a posar de moda les caplletres adornades.
Totes les foneries tipográfiques oferien inicials decoratives. Contráriament,
peró, a la tipografia normal que era, com acabem de veure, d'origen alemany,
el vessant de les caplletres adornades de l'época modernista comptá amb un
gran nombre de realitzacions dels principals artistes catalans decoradors del
llibre, Apelles Mestres, Alexandre de Riquer, Adriá Gual, Josep Triadó,
Joaquim Renart i Eudald Canivell. Només dues series d'aquestes caplletres,
fetes sovint expressament per a un sol llibre i doncs fotogravades, foren foses
i comercialitzades per foneries instaFlades a l'Estat espanyol. La serie d'«ini-
cials modernes» projectades per Canivell per a la Revista Gráfica fou adquiri-
da per la foneria tipográfica madrilenya Rey, Bosch y Cía. per tal d'encoratjar
l'aparició d'una tipografia genuina i de renovar un material antic cense haver
de recórrer a la producció estrangera, poc escaient amb el caire de la im-
premta hispánica.' Aquest resum de l'article de presentació de les inicials
mostró bé la consciencia d'ésser dependents de 14 tipografia estrangera,
essencialment alemanya, que tenien els més inquiets i emprenedors tipógrafs,
impressors i polígrafs com Canivell, i llur intent, molt marginal en realitat,
de sortir d'aquesta situació. Les seves lletres ornamentades es basaven en el
carácter de la «serie VIII» de la foneria Rey, Bosch & Cía; que era el mateix
que el carácter «fantasía hispano-americana» de la foneria Sucesores de A.
López, i que el tipus «Velázquez» de la foneria Richard Gans. Aquesta inicial
ornamentada harmonitzava, doncs, perfectament amb un deis tipus moderns
més usats per la impremta a tot Espanya. La foneria Neufville tingué l'encert,
a parer meu, de fabricar una serie de caplletres catalanes, la «inicial de J.
Triadó» que aquest havia creat per al seu Primer libro de ex libris. Les seves
inicials s'inscrivien en un quadrat i eren decorades mitjanÇant un grafisme
compacte de taques que constitu yen un fons de fullatge. Aquestes inicials eren
reproduides per galvanoplástia i descansaven al damunt d'un peu de plom o
de fusta. La casa Neufville, avui encara la més important foneria tipográfica

9	 «Las iniciales de la Revista Gráfica», dins: Revista Gráfica (1901-1902; Barcelona), pág. 97.
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catalana, demostró així el seu interés per les produccions autóctones i afermá
així la seva identificació amb la societat i la indústria catalanes, ja que no
s'acontentá amb ésser només una sucursal de la Bauer i aná adquirint amb el
pas dels anys la seva independéncia. Al costat d'aquestes produccions catala-
nes, les foneries Neufville, Gans i altres cases especialitzades representades per
Pundsack, com Gebr. Brandt (Quedlinburg) o Sachs & Co. (Mannheim),
oferien unes precioses caplletres Art Nouveau, en les quals la majúscula
sinuosa inscrivia la seva elegant silueta sobre un fons de paisatge difús i
melangiós.

Els filets i les vinyetes van ser els elements de la tipografia més influits
per l'Art Nouveau, la qual cosa és perfectament comprensible si tenim en
compte la seva funció exclusivament decorativa. Totes les foneries mundials
oferien, juntament amb els filets clássics, filets i vinyetes Art Nouveau, molt
similars els uns als altres i tots decorats amb temes vegetals. La foneria
Sucesores de A. López oferia, sota el nom de «vinyeta modernista», un
conjunt de vinyetes policromes d'inspiració floral i per als anuncis comercials
i el petit imprés, vinyetes de format més gran, la «vinyeta esdevenidor» que
s'inspirava directament en la flora, de la qual prenia la asimetria i l'arabesc de
les tiges tot just estilitzades. La foneria Neufville va fondre, conjuntament
amb les caplletres ornamentals de Triadó, el fris decoratiu de fullatge que
envoltava els fulls del seu Primer libro de ex libris, és a dir, una banda decora-
tiva de tema floral molt estilitzat i compacte. També tenia al seu catáleg dues
séries de filets d'arabesc típicament Art Nouveau i de tema vegetal que es
deien «Orla graciosa fina» i «Orla graciosa cañas». En el cas de la fileteria,
com en el dels tipus de lletra, l'origen de la majoria dels filets i vinyetes Art
Nouveau era alemany, i llevat de les decoracions dibuixades expressament
pels grans artistes catalans de les arts gráfiques, Alexandre de Riquer, Josep
Triadó, Adriá Gual, Joaquim Renart, Ramon Casas, etc. tant en el terreny
del llibre com en el de la publicitat, la producció corrent i massiva, de menys
qualitat, d'anuncis comercials i de petits impresos es feia a base de tipus de
lletra, de caplletres ornamentades i de filets i vinyetes Art Nouveau, ge-
neralment d'origen alemany. Fins i tot alguna fileteria policroma floral en
arabesc o algun cap de dona de llarga i flotant cabellera, que ens semblen tan
característiques del modernisme catalá, son clixés galvanoplástics que es
troben en els catálegs de les foneries alemanyes representades a Barcelona i
Madrid.

En conclusió, crec que l'omnipreséncia de la indústria alemanya a la
impremta i a les arts gráfiques a Catalunya queda ben palesa en el sector de
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les foneries tipográfiques i el de la maquinária d'impremta, que era el que
necessitava la tecnologia més avaNada. En el terreny de la reproducció de la
imatge, grácies a la invenció del fotogravat, els técnics catalans van arribar a
crear una indústria que va poder independitzar-se rápidament dels inventors
i exportadors alemanys. Finalment, la preséncia molt forta de les foneries
alemanyes a Barcelona i Madrid donó un caire molt germánic a la tipografia
catalana del temps, particularment la d'estil Art Nouveau de l'época moder-
nista, i resulta avui dia paradoxal que un estil sentit com a nacional pels
catalans com el Modernisme sigui en realitat molt cosmopolita i, concreta-
ment a les arts gráfiques, tan germánic.

Voldria només afegir que l'estudi históric de la preséncia de la indústria
alemanya a la impremta catalana fins avui encara está per fer, tant a nivell de
les xarxes comercials d'exportació com de la creació d'empreses i la preséncia
d'una forta colónia de técnics alemanys a Barcelona. A títol d'exemple, la
maquetista i responsable del meu Ilibre sobre les arts gráfiques del Moder-
nisme, Oda Zantop de Serra, és la descendent d'una familia d'impressors
alemanys establerts a Catalunya, i els anys 1970 un germá seu dirigia una de
les més grans impremtes de Barcelona. Espero que aquesta modesta i molt
parcial aportació pugui servir d'allicient a futures investigacions sobre un
aspecte cabdal de la relació entre Aiemanya i Catalunya.




