
EL GRAVAT CALCOGRA.FIC 1 LA SEVA IL.LUMINACIÓ A MA. 

Rosa Ma. Subirana Rebull 

L 'enorme incidencia de les manifestacions grafiques en la divulgació i desenvolupa
ment de les idees, coneixements, ciencia, tecnologia i art, va ser reconeguda per la reforma 
i!.lustrada de la segona meitat del segle XVIII espanyol. Aixo suposa un autentic redree;ament 
del nostre gravat, fomentat pels estímuls oficials i el proteccionisme. La situació del gravador 
va sofrir un canvi absolul. Amb la creació de la Real Academia de San Fernando, el 1752, es 
va promoure l'cnsenyament del gravat i I'exemple fou aviat seguit pcr l'Escola Gratu"ita de 
Dibuix de Barcelona (1775.) i l' Academia de San Carlos de Valencia (1778). El recolzament 
institucional als gravadors més rellevants, als que es coneediren diverses pensions destinades 
al perfeccionament de la seva tecnica -tant a la mateixa Academia de Madrid, com a fora del 
país-, va contribuir a l'alt nivell que assolí el gravat espanyol d'aquest període. 

Hom tracta la figura de Caries 1II com a protector de les Belles Arts, pero nosaltres vol
dríem incidir en J'atenció que va dispensar al graval. Creiern, adhuc, que valla pena recordar 
que ell mateix consta com a gravador en el "Diccionario" de Ceán (l), qui cita textualrnent 
l'article que loan Cori Candelini Sanés publica el 1772 a Siena, en el tercer volum de les 
"Noticias históricas de los grabadores": u(. .. ) Carlos 1/1, monarca gloriosísimo de España, 
en donde reyna wn clemencia y humanidad, igual á su grandeza, se ha ocupado por recrea
ción en grabar en cobre algunas cosas, y entre ellas una estampa que representa á la Virgen 
santísima con su divino hijo en los brazos, trabajada con gran gusto (. .. )". 

Els gravadors, a cavall entre I'ofici artístic j l'artesa, es veieren afavorits, en ambdós 
aspectes, per la política proteccionista de Caries III. Cornartesans, van rebre la mateixa pro
tecció que els altres: com artistes, gaudiren deIs ensenyaments programats de dibuix. Les 
Reials Academies i Escoles de Belles Arts foren les gralls propulsores i protectores del gra
val. El proteccionisme davant del gravat europeu queda re(lectit en les Reials Ordres del 6 de 
gener del 1764 i del 27 de mare; del 1792: la primera imposa que la impressió deis nous !li
bres litúrgics es fes a Espanya, així com les estampes que els il.lustraven havien de ser ober
tes i estampades per artífexs del país; la segona, prohibí I'entrada a Espanya de repertoris per 

1.- Juan Agustín CEAN BERMUDEZ. Diccionario histórico de [os más ¡¡ustres profesores de la Bellas Artes en España. 
Madrid, 1800, pags. 256-258. 
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aprendre a escriure a fi de no perjudicar els gravadors i impressors del regne. Les raons que 
justifiquen la protecció del gravat són, fonamcntalrncnt, econórniques i culturals. D'una ban
da, es pretén tallar o disminuir la importació d'estampes estrangcres -a causa de la qual sor
tien del país considerables sumes de diners- i d'altra, seguint I'exemple de páisos com Fran
¡;,:a, Italia i Anglaterra, es volgué promoure la divulgació de les obres mestres de la pintura 
autóctona i també la difusió de nous lIibrcs científics. Rccordcm, ultra aixó, que la política ti
pografica de Caries III potencia el desenvolupament de I'art delllibre, que assolí un alt nivell 
de qualitat i afavorí la formació d'excel.lcnts editors arreu del país. 

L'estudi de I'evolució tecnica i artística del gravat catala és, encara avui, una de les lIa
cunes més importants de la nostra historiografia, malgrat el doble interes pels seus valors 
document~ls i artístics. Molts aspectes de la seva progressió tccnica resten per investigJr i la 
falta de monografies sobre els seus artífcxs ens n'obstacu!ilza la visió de conjunt. Amb 
aquest panorama, tota aportació sobre el tema és fonamcntal i encara en falten moltes per a 
enriquir la nostra História de I'Art, amb la incorporació d'un estudi més complet del que 
sempre ha semblat el nostre "parent pobre": EL GRA V A T. 

En la present comunicació volem donar a coneixer un manuscrit anonim que es conser
va a I'arxiu de la Biblioteca Pública i Universitaria de Barcelona (2) i que fa referencia a un 
aspecte poc tractat del gravat. Es titula "Nota primera para saber embernizar, ji pintar las es
tampas de fum, ji qualsevol altre pintura negra ab los colors corresponents, ab la major per
fecció" i, com podem veure, versa de la il.luminació a mil de les estampes de fum -actual
ment més conegudes per manera negra o "mezzotinto" - (3) i, per extensió, de les realitzades 
amb qualsevol aItre tecnica. 

El dit manuscrit ocupa només tres folis solts, sensc datar, que mostren les característi
ques própies d'una anotació d'ús personal. En primer 1I0c, ens dóna a coneixer la fórmula 
adient a la preparació del vernís amb que s'ha de protegir el paper abans de pintar; després 
relaciona les diferents combinacions deis colors, alhora que va indicant com utilitzar-Ios en 
els respectius elements de la composició; i acaba amb una relació deis estris i deis ingredients 
basics. El text és escrit en castella i només el títol i alguna matització en l'úItima relació és 
en cataH!. Aixb ens fa pensar que estcm davant d'unes notes o apunts extrets d'algun manual 
tecnic imprés o manuscrit. Hom recorda que fins la publicació del tractatde Manuel de Rue
da (4), el 1761, els nostres gravadors es veien obligats a aprendre la tecnica en lIibres estran
gers, perque només podien trobar algunes breus normes en obres de teoria general. Així, és 
logic pensar que qualsevol procedimenl relacionat amb l'estampa -com és el cas que ens ocu
pa, de la seva il.luminació a mil- patís dy la maleixa mancan¡;,:a de bibliografia específica, per 
la qual cosa seria habitual treballar amb apunts manus~rÍls. 

2.- Miscelánea en calalán". Mss. 426, fols. 2-3. 
3.- Aquesta tceniea ealcografiea eonsisteix a ratUar de manera uniforme lota la lamina de coure, fins que quedi comple

tamnent gravada. És a dir, fins que l'estampació doni un resultat absolutament negreo Per aconseguir-ho fan servir un 
granejador -estri d'acer, una part del qual és corba i plena de punxes petites-, que fan recórrer per la lamina a dreta, a 
esquerra i en diagonal, com a mÍnim vint vegadas. A continuació i després de calcar el dibuix, aniran allisant totes 
aqueUes parts que, en el procés d'estampacló, es desitgi que surtin en blanc, per la qual cosa utilitzaran un raspador, 
rascador o brunyidor, segons la intesitat de la lIum que s'hi vulgui donar. 
Les millors proves són les primeres, ja que mantenen les qualitats envellutades própies de les rebaves. L'obtellció de 
25 o 30 estampes és correcta i si el gravat és profund, se'n pot allargar el nombre. A partir d'aquest moment, la 
manipulació de la lamina de coure per part de J'impressor, així con la pressió de la premsa, alteren els resultats. 

4.- Manuel de RUEDA./nslrucció para grabar en cobre y perfeccionarse en el grabado a buril, al aguafuerle y al humo, 
con un nuevo mélodode grabar las planchas para estampar en colores a imitación de la pintura, y con un compendio 
hislóricode los más célebres grabadores que se han conocido desde su invención hasta el presente. Madrid, 1. [barra, 
1761. 
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Pel que fa a la dalació del documenl, considerem que correspon a la segona meilal del 
seglc XVIII. Ens basem, subslancialment, en la informació que ens dóna en el lÍlol: "para 
saber embernizar, y pintar las estampas de fum". Aquesla lecnica del graval a que fa referen
cia, si bé ja era coneguda a miljan seglc XVII, no sera fins a la segona meilal de la cenlúria 
següent que assolira el seu millor momenl, sobrclol a Anglalerra. És evident, doncs, que la 
"moda" a casa noslra es eorrespon a la maleixa epoca. S'en conserven pocs exemplars, per 
aixo suposem que fou un procedimenl poc empral (5). 

El desig de cercar lecniques que repmdu'issin imalges, cada vegada més semblanls a la 
realilal, va desembocar en el procés d'eslampaeió en color. Un deIs objectius principals era 
aconseguir reproduir fidelmenllcs pinturcs (6). La lenlilud d 'aquesls nous sislemes i l' encari
menl de la producció suposaren, pcro, un cseas nombre d'obrcs d'aquesles caraclerístiques, la 
qual cosa ens porla a pressuposar l' acoloril a ma com una solució idonia per als cncarrecs 
punluals. Tal com pOl ol)servar-sc en el documcnl que presenlem, el procedimenl era, així 
malcix, Ilarg i dificullÓS'¡ pero lenia la virlud de saLÍsfcr a un comilenl delerminal sense afcc
tar el Cosl de la resla del liralge. 

Del redu'il nombre d'estampcs conservades, ens hcm permés seleccionar-ne qualre, a 
lall d'exemplc, en les que fundamenlarem el noslre eSludi. Comenlarem en primer 1I0c les 
que, segons el noSlre crileri, contcncn més analogics amb les formulacions referides cn el 
manuscrit. Es lracla de dues estampes, una firmada per Vicenle Galcerán el 1761, i I'altra 
anonima: el relral i I'escul del bisbe de Barcelona Ascensi Sales, que figuren en una publica
ció barcelonina de I 'epoca (7). Fonamenlalmenl, ens basarem en el relral que obrí Galcerán 
en analilzar la lecnica emprada pel seu acolorimcnl. En relació a les qualitals picloriques, 
respon a la utilili'.ació de colors a I'oli i moslra una acmada precisió en el lrar.;, concrelanl i 
delimitanl amb gran flu'idesa lOlS i cadascun deIs elemenlS, alhora que lransmel efecles simi
lars a I'esmalt. Les tonalitats, més aviat opaques, evoquen els colorants indicats en el docu
ment -"vermellon, azul de Prusia, esencia de cardenillo, encarnado obscuro, ocra ( ... )"- que, 
preparals amb els aglulinants especificals -"Agua ras, trementina, Almaciga, Laca ( ... )" i, 
sobrelot, "Azeyte de nueces" -, aconsegueixen les peculiarilalS abans descriles. 

TOl i que tant la combinació deIs diferents colors, com la seva aplicació, són sempre 
fruil d'una faclura personal, sembla quc en alguns aspecles es seguien les normalives gene
rals. Així, en I'apartal del manuscrit on s'expliquen los ((Golpes de fuerza para hacer resal
tar los colores", quan es parla de la manera d'il.luminar les cares, diu lexlualmenl: "( ... ) A 
los hombres con laca, y vermellon en el mismo color carne. Los golpes de fuerza se dan prin-

5.- La diFicullal de preparar la lamina i el risc d'oblenir resullllls defecluosos -el joc entre lIum i ombra ha de lenir una 
lranssició de lons mol! acurada-, junlamenl amb releval cost de produceió, ja que la qualital d'impressió depenia d'un 
tiratge molt curt, són mOLÍus suficienls pcr avalar la poca difusiío que aparcntment va tenir. També cal comptar amb 
la selecció temillica, perquc no és una lecnica per agravar qualsevol dibuix, smó que es Iimila a aquells que són 
generosos amb e1s negres, el modelatge i les masses. IYaltra banda, les qualitals i les textures, de similituds, fan que 
aquest tipus de gravat sigui el més adecuat pel color. 

6.- frantra fou el primer país a posar el sistema en practica. Podem destacar cinc etapes diferents: I'acolorit a mil, prova 
per prova, amb o sense I'ajuda d'un patró; la impressió amb una tinta de color bistre osanguina; I'entitat d'una sola 
lamina de coure amb diferents colors, cmprant la tccnica coneguda com "a la poupée" -aplicar els diferents colors 
dircctament sobre la lamina, usant un tampó de tinta-; la Impressió en diferents colors, fent servir una lamina per cada 
color; i, finalment, obtenir una estampació amb diferents colors, usant més colors que lamines. 

7.- Matheo A YMERICH. Nomina el Acla Episcoporum flarcinonensium, binis libris comprehénsa, alque ad hisloriae, el 
chonologiae racionen revocaCa. Joan !';adal, Barcelona, 17110 (Biblioteca de Catalunya, ll-III-20). Segurament 
I'edició definitiva fou posterior a en aquesta data,ja que el gravat de Vicente Galcerán especirica en la signatura l'any 
1761. 
Ascensi Sales (Valencia, 1699-Barcelona 17(111), pcrsonatge destacat del moment i\.lustrals, estigué vinculal al grup 
valencia de la rcstauració inte\.lectual i fou bisbe de Barcelona des del J 754 a I'any de la seva mono El 1757 assistí al 
Concili Provincial de Tarragona i pona la iniciativa per la publicació de totes les actes del anteriors concilis provincials. 
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cipalmenle en el medio de las mexillas, punla de nariz, barba, (. . .)". Són trets que podem ob
servar en I'estampa que estem examinant. Així mateix, quan es rcfereix als fons, indica: "( ... ) 
se hacen de mas especies, en qe eslan señalados los cielos, azul, ji blanco. En el qe no hay 
señal, se hace fondo obscuro ( ... )". Aquestes solucions les trobem en el retrat gravat per Gal
cerán -fons llis, cobert amb un to fosc-, i en una estampa oberta per Pasqual Pere Moles, pcls 
volts del 1786 (8). Aquesta estampa ens mostra els retrats deis beats Caspar de Bono i Nico
las de Longobardis en dos medallons de forma oval, sostinguts i ella(,:ats per una figura feme
nina que simbolitza la Fortalesa. La composició queda centrada sobre un fons de núvols, aco
lorit amb tonalitats blanques i blaves. 

La il.luminació d'aquesta darrera prova és poc minuciosa, sobretot si la comparem amb 
el retrat del bisbe Asceni Sales que ja hem comentat. Molt més barroer és, encara, l'acolorit 
del retaule del Roser que ens presenta una estampa anonima, també de l'epoca (9) en la que 
només es cobreixen amplíes zones de color, sense precisar els detalls. No tenim constancia de 
cap documentació contractual que ens il.1ustri sobre aquests artífexs, ni de les seves condi
cions de trebal\. No obstant, pensem que les diferents maneres de realitzar i acabar les obres -
tal com ens ho demostren les estampes analitzades- té més a veure amb les exigencies del 
comitent i les condicions economiques preestablertes, que amb una manera de fer persona\. 

En concluir el nostre estudi, volem insistir en l'innegable valor d'aquest document ano
nim, que ha restat inedit fins al present i que aporta noves dades puntuals a un camp, encara 
poc investigat, de la nostra Historia de l' Arl. Per aquest motiu, hem considerat imprescindi
ble transcriure'l íntegrament. 

Nota primera para saber embernizar, ji pintar las estampas de fum, ji qualsevol allre 
pintura negra ab los colors corresponenls, ab la major perfecció 

Composición 

A un puchero nuevo vidriado se quita el polvo sin levarlo, se ponen dentro 12 ...... agua
rras; 2 ...... tramentina fina de venecia; 2 ..... almaciga; 1.. ... cal viva rompida en pedacitos 
echa una muñeca en un lienzo claro (cal solo) ponese todo á hervir a fuego lento por media 
hora meneando lo de poco en poco con un palito paraqC esté todo incorporado, se tapa bien 
con un papel doble, y otra cosa encima, y se dexa hasta la mañana qe se cuela por un lienzo 
claro exprimiendo bien la muñeca de cal con todo lo qe pueda en una botella, y si se quiere 
hazer mucho licor se pone a proporcion la dosis. De esto se pone a un vaso lo qe se necessite, 
y con una brocha 6 pinsel se le da á la pieza que se quiere pintar. pmo á 10 largo, despues al 
ancho por uno, y otro lado, cara y espalda, se empareja con el pinsel paraqe salga igual, y pa
raqe no se corte se pone boca abaxo, 6 al contrario por espacio de 2 horas 6 mas paraqe se 
seque hasta qe no pegue, y se le dá otra mano en la misma conformidad hasta qe no pegue, y 
otras dos 6 tres para qe la pieza quede lucida como un cristal, y estando bien seca se pinta: 
Que los ingredientes sean los mas diafanos. 

8.- Museu d'Art Modem de Barcelona, registre 4136. 
9.- Biblioteca de catalunya, registre 42. Es tracta d'una rcproducció de rctaule de Barcelona, avui desaparegul. 
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Colores 

Blanco de ojos, se haze con blanco puro, y golpe de luz lo mismo: 
Grano lacrimal, qe es el vermejo de los ojos, y labios, con blanco, vermellon, y mucho 

carmin mas ó menos subido como se quiera. 
Carne de muger, y niño: con blanco, vermellon, y poco carmín, y una migaxa de azul, y 

poniendo en la composición un poco de ocra. 
Pelo rubio: con blanco, ocra, y encarnado obscuro, se puede poner rambién un poco 

sombra. 
Pelo blanco: con blanco, y ocra. 
Para hazer lienzo: con blanco, y con un poco azul. 
Para hazer verde de agua: con blanco, y verde, y un poco amarillo. 
Para hazer peñasco: con blanco, negro, azul, y se puede variar con encarnado obscuro, y 

ocra, ó sombra, encarnado obscuro, y poniendo ocra se varia (sic). 
Para hazer la niña de los ojos: con blanco, negro, azul qC IOdo haze un color obscuro. 
(sic). 
Para color de yerro: blanco, negro, y carmín. 
Para color de oro: amarillo dorado, ocra, y un poco blanco. 
Para color de rosa: blanco vermellon, carmín, y laca. 
Para carmesí: poco blanco, poco vermcllon, y mucho carmín. 
Para escarlata: vermeIJon poco blanco, poca ocra. 
Para violera: blanco, carmín, y poco azul. 
Para flor de malva: blanco, y carmín. 
Verde: con los tres amarillos, y verde, y un poco blanco se hazen todos los verdes. 
Azules: con azul, y blanco se hazen IOdos poniendo mas, ó menos de cada uno. 
Para negro: negro, y blanco: 
IOdos los demas colores qe se sacan de los dhos son falzos. 

Golpes de fuerza para bazer resaltar los colores:, 

A las Mugeres, y niños con laca en color de carne: A los hombres con laca, y vermelIon en 
el mismo color de carne. Los golpes de fuerza se dan principalmente en el medio de las mexillas, 
punta de nariz, barba, y extremidad de los dedos de piez y manos, y en toda articulacion, partes 
dominantes del cuerpo descubierto, y partes obscuras. Color de gris para armiños: negro, y blanco. 
Ojos de animales feroces, la niña con amarillo dorado, vermellon, y un poquito blanco. Punta de 
nariz: encarnado obscuro, y carmín. Las uñas color de carne baxa. 

Color de perla: blanco, y un poco azul, negro, y ocra. 
Fondos: se hazen de mas especies, en qe estan señalados los ciclos, azul, y blanco. En el qe 

no hay señal, se haze fondo obscuro, con sombra solo, y se haze fondo natural con négro, blanco, 
y encarnado obscuro. 

Barcelona, avui desaparegut. 
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Colores. 

Agua ras ... aígua rás. 
trementina. idem. 
Almacina ... Massech. 
Vermellon. idem. 
Azul de Prusia ... Merlín. 
Esencia de cardenillo. 
Laca .. carmin de laca. 
encarnado oscuro. 
Ocra. 
Azeyte de nueces. 
Albayalde fino de venecía Blanco. 
Negro romano .. fum de estampa. 
orpimiento dorado .. orpiment. 
pinzeles de todas calidades, de pelo de perro, dentro el cañon de una pluma. 
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t7lt~·{I,r Retntl¡J.,J' lIt' 1M . Ga.tp{wdt> Bono .J'acenlof0y.Mcola.J' 1]91' 
/." ,..kr OMa/;1, a móo.r de la ,f{uJnlda Rdú¡úm de Mnimov de J.Prtm~"de Rwla. 
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