
RICARD VIVES 1 SABATÉ 1 ELS TIPUS IBARRA 

Buscant les relacions 
que havia pogut tenir 
Ricard Vives i Sabaté 
amb Cervera, el J osep 
Mas va trobar que n'hi 
havia una de molt curio
sa: el tipus que havia fet 
servir per a la impressió 
deis goigs, a partir del 
número 8, així com en 
altres obres, es deia 
Elzev i riana-Ibarra. 
Ricard Vives l'havia 
comprat, el1948 o 1949, 
a la casa Gans, del carrer 
Aribau de Barcelona. 

La casa Gans va ser 
creada per 1' austríac 
Richard Gans, qui havia 
arribat a Espanya l'any 
1874 coma representant 

Ramon M. Razquin Carulla 

de di verses empreses europees i principalment de la paperera belga S ocie té 
Anonyme des Papeteries de Virginal. Gracies a aquesta paperera va en
trar en contacte amb les principals empreses periodístiques i editorials 
espanyoles. 
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Tipus Elzeviriana-/barra 

L'any 1878 va crear un centre importador d'articles destinats a les 
arts grafiques en general, i particularment de tipus i de maquinaria 
d'impressió. El tracte amb els clients i la satisfacció de les seves 
necessitats li féu adonar que era més practic la producció propia que no 
pas la importació. Per aixo, el 1881, realitza un viatge a Alemanya per 
tal d'adquirir la maquinaria i contractar els operaris necessaris per a 
crear la seva propia empresa de foneria tipogratica. 

L' any 1931, per a celebrar el cinquantenari de 1' empresa, Ricardo i 
Manuel, fills de Richard Gans, decideixen fer un homenatge a la impremta 
espanyola a 1 'epoca en la que aquesta va tenir major esplendor, centrant
se en la figura de l'impressor Joaquín !barra Marín (Saragossa, 1729 -
Madrid, 1789).1barra és considerat el millor impressor espanyol de segle 
XVIII i havia residit a Cervera entre els anys 1737-17 42 al costat del seu 
germa Manuel, qui va dirigir !'estampa universitaria cerverina des del5 
de juny del 1735 fins el 20 de gener del1757, llevat dels anys 1749 a 
17 54, en els que es va despla~ar a Madrid. 

L'homenatge va consistir en l'edició del llibre El maestro /barra: 
Homenaje que la casa Gans, al celebrar sus Bodas de oro, dedica al 
gran impresor Joaquín /barra; composat amb un tipus de nova creacíó 
denominat Elzeveriano-Ibarra. Tot i la denominació, aquest nou tipus 
no es basa va en cap deis que hagués utilitzat 1' impressor !barra, sinó que 
la casa Gans va crear un nou tipus partint dels de la fanu1ia Elzevir, de 
procedencia holandesa, que eren molt apreciats al segle XVIII. 
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Tipus /barra 

cal'ácfel' 
en sopol'fe 

togr áfi co. 

imagen 
e sca neada. 

Procés de recuperació d'un carikter del tipus /barra . 

Més tipus denominats Ibarra 

Entre 1992 i 1993, el Departamento de Ingenieria Eléctrica e Infor
mática de la Universidad de Zaragoza, va desenvolupar el projecte de 
crear un nou tipus digital. Van partir del tipus que va fondre Antonio 
Espinosa de los Monteros per a 1' edició de La conjuración de Catilina y 
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La guerra de Jugurta, de 
Cayo Salustio, impres 
per Joaquín !barra, a la 
Imprenta Real de Ma
drid, l'any 1772. El 
resultat va ser el tipus 
!barra, editant-se el 
llibre Joaquín !barra y 
Marín: Impresor: 1729-
1789; impres en aquest 
nou tipus i que conté dos 
disquets, per a PC i 
MAC, amb el tipus per a 
poder-lo instal·lar als 
ordinadors. També es pot 
descarregar d'intemet en 
la següent adre9a: http:/ 1 
persephone.cps. unizar.es/ 
General/ gente/Ibarra!. 

El resultat d' aquest 
projecte no va deixar 
satisfet a tothom, jaque 
la Calcografía Nacional 
de la Real Academia 

lb arra} 
ea 

• 

(letra) 
pre-texto~

Ucon-texto 
• • • tmagtnarto 

llllllltn de adomoa 1 adotn01 de muestra .. .,.. .. ~.,.. ...... 
deBe !las Artes de San Fernando, sota la direcció de José María Ribagorda, 
va crear un nou tipus que porta la denominació !barra Real. Aquest nou 
tipus es basa en el que va crear Gerónimo Gil pera l'edició del Don 
Quijote, imprcs per Joaquín !barra, a la Imprenta Real de Madrid, l'any 
1780, considerada la millor i més famosa edició d' aquest importat llibre. 

Aquest nou tipus va ser presentat a la Feria del Libro de Madrid de 
1' any 2006, realitzant -se el eartell de la tira i editant-se elllibre-cataleg, 
d'edició limitada, !barra Real: (letra) pre-texto & con-texto imaginario, 
dirigit per José María Ribagorda. Segons els autors del projecte, el tipus 
!barra Real seria de distribució gratu'ita, anunciant també que a 1' any 
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2007 aniria incorporat en el Microsoft Office de Windows Vista, pero, no 
sabem per quin moti u, des de la seva presentació i edició delllibre, sembla 
que aquest no u ti pus hagi desaparegut de la circulació sense que se' n 
tinguin més notícies. No esta incorporat al Windows Vista i no es pot 
descarregar de cap lloc d'intemet, o almenys, jo no l'he trobat. 

La denominació d' aquests dos tipus, !barra i !barra Real, al ser tan 
semblants pot donar lloc a confusió de quin és l'un o l'altre, fins i tot en 
algun forum d'intemet algú ha dit que el tipus !barra Real es pot 
descarregar, indicant el link corresponent, pero aquest link ens remet al 
tipus !barra. 
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