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1FHJDÏ CMTIC/álALITIC SOME BL ©MV4T CALCOGtAFlC 

El capítol sobra cravat consta d'unas dinou 
pecinas antra las cae hi trobem las explicacions 
referents a l'aiguafort, al gravt»* «n burl, "al 
diseño", an color, al cravat an aedailes i padres 
pracioses, al cravat al fuá i al aariell. 

La definició da cravat 
Encyclopedia francesa*: 

és idèntica a la 

F.Martinez 

"Un Arte que por medio 
del diseño y de la 
incisión en las aatarlas 
duras, imita las lucas y 
las sombras de los 
objetos visibles". 

Encyclopedia 
"GEAVEUR:...Ca sont là 
autant d'artistas qui 
par le aoven du dessain 
k de 1'incision sur les 
Batieras dures, initent 
les luaieres & les 
oabres des objets 
visibles" 

Seguidament, l'autor cita els ínstruaents del 
calcògraf. que són "el buril, un bruñidor ó 
pulidor, las puntas, los punzones, una brochita ó 
pincel suave". De tots aquests estris els que e.is 
han cridat més l'atenció són els "punzones". 
definits per l'autor coa " unas agujas o cabos de 
buril que les adelgazan la punta, de aodo que esté 
aplanada ó coao de bisel, ó taabian en foraa de un 
punzón de platero, ó igual a la superficie de un 
buril". Aquesta explicació de l'instruaent 
correspon exactament a la échoppe que citava 
Abraham Bosse en el segle XVII en al Traite des 
manieras da grmvar an tmilla douca at sur 1'mirin*, 
i que no és altra que la que felá servir Callot per 
a gravar. 

• Didero* i d'Aleabert: Encyclopedia ou 
dictionnaire i -sonné das sciences, das arts «t das 
aétiwrs... (Paris:1?S?| Toa VII 

* A.BOSSE, Traite des aaniéres de gravar an 
taille douce sur l'airain.... (Paris; Cha» loase, 
1645) pp.19-20 



£• la pr*aora vagada qua la échoppe es tradueix 
co» a "vwmóM *. In las fonts bibliogràfiques 
estudiadas fina alashoraa. al aot qua s'aaprava par 
dafinir la échoppe ara "••goalo": Ja a finals dal 
•agía pasBat, José Garcia Hidalgo parla da las 
" atajas y ascoplos** en llur obra Principios para 
estudiar el nobilísimo y Meml Arte ém Im Pintura; 
al 1761, Minguat en la Demostración para smber 
gravar lámina» en çobre i Ruada en Instrucción pmra 
gravar en cobre*, citan, taabé, ais "escoplos". 

L'article sobra gravat dal diccionari de 
Martínez as divideix an diversos apartats, i en 
cadascun d'ells, es tracta d'una tècnica: 

lr.- El gravat a l'aiguafort 
, • » — m 3 E B . i . « a in iiiiiiii m i m i «.nií i-1 mi - - - i ..i^i.ifcn»,.-!... -1 n n m,i M t » . » w w . . m l i l M . , i l i . l . i i . , l ,1 i-i. 

Aquesta tècnica ha estat la aés probleaàtica en 
el aonient de decidir de quinti obra es va servir 
Martinez per escriure'l. En un principi, creiea que 
era una còpia d« l'obra da Ruada*. 

Una segona possibilitat, i la aés probable, és 
que l'autor traduís directaaant de l'article 
"Gravure" de 1*Encyclopedia l'apartat referent al 
gravat a 1'aiguafortv. Aquest article del 
diccionari francès es obra de Watelet*, i ell 
aateix ens inforaa que el transcriu de la reedició 
de Bosse del 1745: "Dans les details das operations 
de ^et art, j'eaprunterai les preceptes A les 
descriptions qui sont contenus dans un ouvrsge 
d'A.Bosse... qui a èté considerablement enrichi par 
les luaieres de M. Cochin le fils..."**. 

Aab el que acabea de dir podem fer-nos una idea 
de la ressonància que va p-oduir a aeitats del 
s.XVII I, tant a França coa a Espanya, l'esaentada 

• Manuel da RUEDA, Instrucción para gravar en 
cobre. . » , (Madrid: Jfoachia Ibarra, 17S1) p.§3 

* Recorden que Ruada es va liaitar a copiar, 
gairebé litaralasnt, el tractat d'Abrahaa Bosse qua 
l'any 174S reedita 1 aapiia Ch.N.Cochin 

* Op.cit., Encyclopedia, 17S7, pp. 877-887 

* Ibid., A la pàgina 890 hi llegia: "article 
da M. Watelet". 

* Ibid., p.§77 



raedicié del tractat de Boss*. f»l tenia «A conpte 
qua bona part daI tast va sar transcrit a 
1'Enciclopèdia i traduit al castalia par Ruada, ao 
és d'estranyar la siailitud an al contincut del*, 
textos, i la confusió que podan causar an «1 aoaant 
d'identificar quin d'ells és al qua va utilitzar 

Coa haa indicat, seguraaent l'autor tradueix 
dírectaaent la lanera da gravar a 1'aiguafort dol 
diccionari francès, i no dal castalia. Alguns 
detalls confiraen la nostra suposició: 

- El teaps dels verbs: Rueda gairebé seapre 
parla en indicatiu, en canvi Martinez utilitza 
aolt aés el subjuntiu. 

- Algunes novetats: la. Martínez parla del 
"Barniz de oro", que és el aateix que el vernís 
dur un cop escalfat perquè s'endureixi. Noaés 
hem trobat aquesta denoainació en 
i 'Encyclopedic1* : "vernis d'or". Ni en la 
reedició de Bosse ni en la de Rueda se'n parla; 
2a. Un coi calcat el dibuix a la planxa, per 
evitar quo la pols del llapis s'esborri quan es 
grava, s'eacalfa lleugeraaent perquè el vernis 
s'huaitegi i s'iapregnl de la pols esaentada. 
Aquest procediaent el trobea citat noaés en 
1 'Encyclopedia i, seguraaent, és d'on el 
tradueix Martinez. Contrastea els dos textos: 

,# Op.cit., Encyclopedia, p.878 



EHCYCLOPtDII11 F.MAETIlliZ*» 

"... pour eapecher que 
c«s traits legara qu'on 
• tracés «a calquant n« 
s'effacent lorsque l'on 
appui« la sain sur la 
vernis an gravant, on 
expos* la planch* un 
instant sur en feu 
presque ¿taint,...4 la 
retire dés qu'on 
s'apperçoit que le 
vernis rendu un peu 
huaide, a pu iabider le 
trait du caique" 

- La traducció de Martinez és aés fidel a la del 
diccionari francès que la de Rueda. L'ordre i el 
dejenvolupaaent del teaa és gairebé igual que a 
I 'Encyclopedia. I, val a dir, que és aés resuait 
que el que podea trobar en la reedició de Bosse 
o en la traducció careliana. Seria aolta 
coincidència que ffatelet i Martinez 
seleccionessin els aateixos paràgrafs. i els 
ordenessin igual en el aoaent d'escriure llurs 
textos. 

Creien que queda prou just i fica. Ja la nostra 
hipòtesi, la qual, insistia una vegada aés, és que 
Martinez es va servir de l'enciclopèdia francesa 
per escriure l'apartat sobre gravat a l'aiguafort. 
Teaa que Vatelet, redactor de l'article en el 
diccionari francès, va resuair de la tercera 
reedició del t ractat d'Abrehaa Bosse, aspliade per 
Cochin. 

Taabé hea consultat una reedició de 
I Encyclopedia que es va publicar a Ginebra el 

11 Op.cit., Encyclopédim, p.880 

*• Op.cit., F.Martínez, p.212 

"...para evitar qua las 
1ige ras 1ineas 
trazadas, calcando, no 
•e borren al apoyar la 
•ano sobre al barniz al 
grabar, se expone un 
instante la plancha 
sobre fuego aoderado, 
sacándola luego que se 
perciba que el barniz 
ya algo huaedo ha 
podido eabeber el t razo 
del calco** 



1777»•. Si tnnin en conpte que l'obra que as tan 
analitzant va sorgir dau anys mea tard, cabria la 
possibilitat qua- Martinez consultis aquesta nova 
•diciò i no la priaara. El contingut antra l'una i 
1'altra, paré, éa aolt dif«rant. Sota al aateix 
•ncapcalaaant, "Gravura", an l'adició dal 1777 
s'augaenta al noabre lia tècniques (par exeaple: al 
gravat da la aúsica, al gravat sobra padras finas o 
sobra aetall...), 1 hi apareixan descritas sagulnt 
un nou ordra. L'autor qua ha escrit l'apartat 
referent al gravat ja no is fatalat, sinó Landois. 
Segons «1 "Discours préliainaire das iditeurs", a 
part del gravat, als articles sobre la Pintura i 
l'Escultura, taabé són da M.Landois, "qui joint à 
la conno issance da cas Beaux Arts, baaucoup 
d'esprit et de talent pojr écrire"14. 

Pel que fa al gravat a l'aiguafort, Martinez és 
•és fidel a la priaara publicació de l'Enciclopèdia 
que a la reedició del 1777. Però no descartea la 
possibilitat que taabé conegués la segona ja que 
per l'explicació d'altres tècniques, con ja 
conentarea, s'en va servir. 

2a.- El gravat al buri 

Martinez dedica aolt poques línies a parlar dal 
buri i reconana d'aplicar-lo, sobretot, al retrat. 
Cita de passada els burins quadrats i els 
roaboldals. 

3a.- El gravat al "disseny" 

Per prinera vegada en un escrit espanyol sobre 
tècniques calcogràfiques apareix aquest tipus de 
gravat. Correspon al que els francesos anoaenen 
"Gravure en nanière de Crayon", es a dir, gravat a 
la nanera de llapis, ja que els resultats que 
s'obtenen initen perfectament el grè i la textura 

*• Didarot i d'Aleabart: Encyclopedia ou 
dictionnaire raisonné dessciences, das arts et des 
aétiers... (Geneva: Chaz Pellet, 1777). Ton XVI, 
PP.55Í-S73. 

»* Ibid., p.IXV 
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dol llapis. 
lis avantat«*a dat gravat eaulant al llapis als 

exposa Martinas tot diant: "Con asta buan aétodo sa 
puedan ponar a la vista da los diacipulos 
escalantes aodélo» para qu« estudien y copian. Da 
asta sanara sa axacutan no solo floras, acadeaias, 
i figuras, sino taabian asuntos coapuestos". Podaa 
coaprandre rapidaaent la bona acollida que al nou 
procediaant reharé a l'Acadèaia Ja qua, antra 
d*al tras avantatges, facilitarà 1'ensenyaaent del 
d i bu i x. 

L'autor is conscient qua as tracta d*una tècnica 
•olt recant i innovadora: "Varios artistas celebras 
trabajan todos los dias en esta nuevo nodo de 
grabar, y Multiplican los buenos diseños". 

A continuació exposa de aanara «olt resuaida coa 
es grava "al diseño". Consultant les fonts 
bibliogràfiques espanyoles i franceses, (reaetea al 
lector a la Bibliografia que acoapanyea al final 
del capítol), no hea pogut identificar de quina as 
serveix l'autor. Malgrat aquestes llacunes, deduia 
que es tracta d'un text francès. Ja que cita el non 
de dos instruaents en aquest idioaa, i a aés ens ho 
anuncia tot dient: "Sírvanse para «ste genero de 
grabado, de un instruaento particular, llaaado en 
francès "Chevauchoix** (...) Para retocar y 
fortificar lo grabado,...con cierto instruaento 
conocido y llaaado por los Franceses con el noabre 
de "Bedane" , §. 

En l'article "Gravure" del Recueil de planches 
sur las Sciences at los Arts Libéraux at los Arts 
Méchaniques on s'explica el procediaant del gravat 
al llapis que correspon a la Villa estaapa no 
trobaa ni el aot "Chevauchoix" ni "Badane". Taapoc 
els trobaa en el capítol "de la gravure en aaniere 
de crayon", inclòs an la reedició de Bosse de 1758. 
(Coa ja hea coaantat, aquest apartat és una 
transcripció literal del Recueil dm planches. . . 
citat anterioraent). L'estampa que acoapanya l'un i 
1'altre textos francesos és idèntica però 
invertida. 

»• Op.cit., F. Martinez, p.220 

lli 
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8o he» trobat cap aés «acrit francès qua tracti 
dal procadiaant I qua ana paraati identificar la 
font da la qual as va »avir al nostra autor. 

Gratas, tenint an coapta las axplicacions da 
Martinas* qua al "Chavauchoix" i la "Badana" 
corresponen al "lattoir- 1 al "Poincon* qua aa 
citan an al Bmeumil das planches. . .da 
1'Enciclopèdia francasa. Coaparea las axplicacions 
qua aconpanyen ala intruaents citats: 

CUtVAUCHOIX MAT*OIR 

"Ls curvo y dividido al 
extremo. Los hay de 
Viirins tamaños, y 

ti ir ven para rncocrer lo 
y ci recalcado sobre la 
pldnt'hd, « un lo nu" 
queda imitado el 
tji weno" 

"t spece de puinçon, 
dont Id par tie b «"fui a 
la form»* «Tun nil de 
dt«, est gar ni»* d* un*» 
infinita di* petites 
c Jen t K i n f? »ta 1 e s , 
e f t l O U S S Í í e G , & p l a c t * € » S 

sans ordre . . . (In 

1 * emp 1 < i j e pour r emettr e 

un «train I. è«ier» & 

matter <»u af f o u r d i r 

H·iviintd'ti· «.»• «|ue I'e«iu-

f o r t e a u r a i t r»»ndu t n i p 

t r . in f .p i i r t 'n t " . 

La a a t e i x a c o n p a r a c i ó podea 
"Sedan©** i e l " P o i n ç o n * * : 

f e r - l a e n t r e l a 

Ut.DANI. P i l i NI UN 

"i \\r a f t-»t,«»< »ir y 

f o r t i t JO a»- l o «ir atoado. 

pueden h a c e r l o r o n l a s 

p u n t a s o e l b u r i l , p e r o 

l o h a r i w m e j o r i orí 

i ' X j t o i :on c i e r t o 

i n s t r u m e n t o cono» i do y 

l l a m a d o p o r l o * ; 

f ran», .ese Bedano , l s t e 

i n s t r u m e n t o s o «jo l pea 

t o n e l m a r t i l l o , y d l i 

mas s u a v i d a d a l 

t r a*c»a j o " 

"P«»m«,:on a r e m o t t r e <j«» 

« i ros « t r a i n s «ians ! • " - ; 

• • n d r o n t s d l i j r i p r f *pa r l«s 

a I" t*du f o r t e , «tue 1 * on 

v w u i emp»l ter & 

r e t o r t i f í e r davan ta« te 

( . . . ) on r." **n s o r t «»n 

f> a p p a n t su r l a p a r t i ó 

a dv»H. un p e t i t. 

marteau" 



En «1 Vocmbulario ém términos ém Artm ém José 
Raaón M é l i a a * * , • • t radueix l a " lédaae" per 
" B a r r i l a t a " , 1 la ¿ « f i n a l s coa: 

" B a r r i l e t e : (Bec-d'ene fi Bédane) . - Herraa ienta 
da ca rp in te ro qua s i r v a para p r a c t i c a r « o r t a j a s , 
fornada por una hoja da a a t a l cuadrangular. 
a f i l a d a en b i s e l , cuyo f i l o asta an l a par te aAs 
ancha. Una p ieza t a l l a d a en b a r r i l e t e . Se dice 
todavía de una h e r r a a i e n t a de c e r r a j e r o en foraa 
de c i n c e l é de b u r i l «rosero, de foraa auy 
v a r i a d a . . . " * * . 

Es una d e f i n i c i ó força a a p l i a que no ens ajuda 
excessivament a determinar le foraa da 1 e s t r i a l 
qual es r e f e r e i x e l nostre autor 

Un ú l t i a d e t a l l que ens ha c r i d a t l ' a t e n c i ó 
d'aquest apar ta t és l a composició per a n e t e j a r les 
restes de la t i n t a que queden a l a planxa després 
de la impressió. Es t r a c t a o'una mescla de " l e j i a 
de jabón y c a l " . Si t en ia en coapte que e l l l e x i u 
es una d isso luc ió càust ica i que ant igaaent 
s 'ob ten ia t r a c t a n t l a cendra del carbó vegeta l aab 
aigua b u l l e n t -per aquesta raó s'anoaanava l l e i x i u 
de cendro- , podem trobar un precedent de 
l 'esmentada composició en e l manual de Bosse del 
1645, quan d i u ; 

"Quand i l adulant que le noir se trouve seiche dans 
les tai l les de la planche, i l le faut faires boüil l ir 
avec de la lcssiue, ou bien poser la planche à 
l'envers sur on cuit 
le vemi dur, A aettre sur toute la surface $t*své® efe 

environ d'un bon doigt d* 
bonne cendre de l'eau. puis 
avec du aeschant papier ou pail le allumée faire du 
feu sous ladite cendre aouillée boüille; à avant 
airs i boüilly ladite cendre aura a t t i ré k destreapé 
le noir des dites ta i l les** , · . 

»• José Eaaón MÉLIDA, Vocabulario de térainos 
de A r t e , (Madrid: i l .Españo la y Americana, 1888*. 
Escr i t en francés per J .Ade l ine . T rad . i augmentat 
per Mél ida . 

*» I b i d . , p . ? 4 

* • O p . s i t . , A . loase , p.73 
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una «xplicació saablant l'oferia Cochin quan 
reedita al «anual de Bossa un segle ais tard»». 

Malgrat 1'equivalència antra al tast castalia i 
al da Bossa i Cochin, ao tenia proves suficients 
per a dir que Hartfnas va raeérrer a aquast autor 
an el aoaent d'escriure aquesta secció. 

4t.- "Grabado colorido 6 iapresion en varios 
colores" 

En 1 estudi del tractat de Manuel de Rueda ja 
vea coaentar l'aportació de Le Blon en aquest caip 
del gravat**. Les experiències i coneixeaents del 
gravador van ser recopilats i transcrits pel 
Coaissari Gautier de Montdorgue a 1'Encjclopééím, 
tota el titol:"Gravure en couleurs, ¿ Imitation 
de la Peinture". Mis tard, el 1773, Cochit. aaplia 
de nou el aanual de Bossa, i aprofita 1'ocat.ió per 
introduir-hi les novetats del diccionari francés-
entre les que destaquen el gravat en colors, a la 
aanera de llapis, el lavis... Finalaent. seguint el 
recorregut bibliogràfic, en la nova publicació de 
I'Encyclopedia Frmnçmlm*, el 1777. l'apartat sofcre 
el gravat en color es redueix considerableaem, 
oferint unes nocions aolt generals i sense entrab
en detalls tècnics. 

El text d'aquesta reedició del diccionari 
francès és el que aés seablances té aab el de 
Martinez, el qual, coa hea assenyalat, és aolt aés 
resuait que el de les altres obres franceses 
coaentades. 

"Op.eit., Ch.N.Cochin, 1745, pp.148-149 

* * La Blon, J.C.: L'art d'tapriner les 
tableaux. Traite d'après las escrits, les 
operations et les instructions verbales de.....> 
(Paris: P.6.Le Mercier, 1756). Edició facsiail 
(Genève: Minkoff Reprint, 1973) 



i*»- mQwmbmé9 mm fondo » an piedras »r«ciow* 

Aqu«st «partat s'allunya da\ sravat calcografíe 
i no antraraa an «1 »au astudi. Coaentarea nones, 
qua la priaara vacada qua al troteas citat antra las 
tècniques qua a'«agloban an 1'article "Gravura", és 
a la Encyclopédim del 177711. El contincut antra 
aquast diccionari i l'espanyol és gairabé al 
aateix. Par tant, poden deduir que Martinez 
coneixia al text francès. 

6è.- Gravat al fua 

Ha estat difícil esbrinar la font d'on Kart Inez 
ha tret 1'informació per escriure sobre aquest 
procediaent. Tant en 1'Encyclopédim, coa en les 
dues reedicions del aanual de Bosse del s.XVIIIa*, 
coa en l'obra de Rueda**, hi trobea explicada la 
tècnica del gravat al fua, anoacnada taabé, 
aezzotinto o aanera negra. Ja vàrea coaentar que 
Rueda va traduir aquest apartat de la reedició de 
Bosse del 174S. La qüestió que sa'ns planteja és 
saber si Martinez copia del text de l'escriptor 
espanyol, o bé tradueix directaaent del francès. 

Després d'una lectura coaparativa han arribat a 
la conclussió que l'autor parteix o bé, d'una de 
les reedicions franceses d'en Bosse, ja sigui la de 
174S o la de 1758, o d'una de les dues edicions de 
I'Encyclopedia -la que aés s'hi asseabla és la del 
1777. Hea descartat la possibilitat que l'autor es 
servis del annual espanyol. 

Dues en són les raons que ens han dut a aquesta 
conclusió: 

la.- El noa de l'aina que s'utilitza per a 
granejar la planxa, es a dir, el "berceau" 
francès, Rueda el tradueix per "graneador". 
aentre que Martinez per "carrete". 
Poden pensar que si el nostre autor copiés 

•» Op.cit., Encyclopédim, 1777, pp.569-570. En 
la reedició del 1757, el "Cravat en Pedres Fines" 
no apareix en l'article "Gravure". sinó que se li 
dedice un capítol a part, sota el noa de "Pierres 
Graveas". p.S03, 

•• Op.cit., Ch.N.Cochin, 174S. pp.117-123 

•• Op.cit., M.de Rueda, pp.157-166 278 



da Rueda parlaria del "sranaador". En 
canvi, suposant que traduís directaaent dal 
francas, s'axplicaria aés ficilaant al 
canvi de sot par dasignar al aataix 
instruaant, al "barcaau". 

2a.- Das d'un punt da vista sintàctic i 
semantic, al tast és aés afi al francès qua 
al castalia. Encara qua as tracta da 
nat i sos solt aïllats. Un exaaple és an al 
•oaant da «ranajar al courà quan Martinas 
coaenta qua "as cosa larca y •nf adosa*** * , 
Es una traducció litaral da la reedició da 
Bosse dal 174S, la qual diu:"Il ast vrai 
qua la preparation du cuivra ast longue ft 
annuyeuse"**'. Ruada, aneara qua diu al 
aataix, no is tant astricta en la 
traducció: "...aunque la preparación da los 
cobres es aas dificil, y dilatada**** . 

Una frase volt confusa i poc entonadora, 
ens fa pensar, taabé. que es tracta d'una 
aala interpretació de) francés. En al 
aoaent que l'autor parla del funcionaaent 
del rascador, llegia: "Este grabado se hace 
rascando y borrando al grabado con el 
rascador, de aodo que no quede puro ó 
entero si no se rasca bien faerte****. 
Coaparea-ho aab el text franees:"Cette 
Gravüre se fait an grattant ft usant la 
grain, da facón qu'on na liisse pur que 
dans les touches las plus fortes*"**. Creiaa 
que Rueda va traduir aés fidelaent les 
paraules del tractdista francés, i al 
contingut dal nissatge que ens transaat és 
el aateix: "Se hace este ¿rnvado rascando 
el grano, y usándole da aodo, que solo 
queda puro en los toques aas fuertes.."**. 

•• Op.cit.» F.Martinez, p.224 

*• Op.cit., Ch.N.Cochin, p.Ui 

** Op.cit., M.da Rueda, pp.157-158 

•, Loc.cit., F.Martinez, p.22S 

•* Op.cit., Ch.N.Cochin, p.121 

Op.cit., M.da Ruada, p.163 2 7 9 t • 



Par tot «1 qua acabea d'Indicar concluía que is 
probabl* que 1'autor traduïa un tast francès an al 
•oaant da redactar aquast apartat. 

7è.- Oravat al amrtall 

fs la primara vacada qua an un tast castalia as 
cita aquast procedinent. al qual ara desconegut 
fins ol sacia XVI i no va sar aolt reeixit. L'autor 
hi dedica poques línies, i as liaita a coaentar en 
què consisteix i a citrr dos autors qua el 
practicaven: 

"Sirvonst" *»n v*?s ok? I bur i, L d«-» uri ntvirtiibt 
p u n t iciumJi», u m t-.*l »|U«I1 *l<»I p*:*.w unu;; p u n t i l u s 
tu*\*r Lfn b f l«*xr»5, fíeüiiri In exin*» la fut>r/,i h 
i i«l»;«r*»*frf dt« Iti s o m b r a , por i;uy*i r,*A.m llamaron h 
t«st»' «i**r«»r«i ii*3 «.irabjtlo, "opus B M I I I · I " , o b r a «4**1 
mut i 1 lo. L «SÍ; f r i m w a s ffit.fiiiii.iij t»r«§d«is dc« «\»*;tM 
i')«>n».*ro tJt» «ir •ih.ido, son d*» P«-it» 1 o I l y n t / d»? 
Nuri«fwb*»rM ; p f r o la*; «It* j.inn JutttM ok» Ai«r«i»*rd«i«i 
i;«.»n m a s M<.;t,iiMtj.is":,° 

Recapitulació dais aspestes ais iaportants del 
diccionari da F.Martinez 

De les vull tècniques caicogràfiques que 
analitza, duew ¿s la priaera vecada que apareixen 
en un te t espanyol. 

Tècniques conegudes Tècniques noves 

Cravat a l'aiguafort cravat "al diseño" 
cravat al burl cravat al aartall 
cravat en colors 
cravat en aedalles 
cravat al fua 
cravat an fusta 

•• Op.cit., F.Martinas. p.f2i 
•w 0 v 
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Algunes etnas calcogràfiques s'anomenen d« 
•añera diferent a la qua coneixies dala altres 
•acrita espanyols. Par exemple: 

PUNTAS: Rueda las anomenava "abujas", i an francès 
"pointea**, 
PUNZONES; Ruada als anomenava "escoplos", i 
correspon a les "échoppes" francesa. 
CARRtïE: Rueda l'anomenava "granjador", i en 
francès "berceau". 

El Material d'on va recollir 1« informació 
Martinez per escriure sobre gravat és divers: 
probablement coneixia les dues reedicions da 
1 'Eacjrelopédie de Diderot i d'Alembert i el Recueil 
ées planches sur les sciences, les mrts libéraux, 
et les mrts méchaniques i les dues reedicions del 
tractat de Boss® que, en el seiçle XVIII, publica 
Cochin: la del 1745 i la del 1773, 

Pot ser que tingués al seu abast altres obres 
que nosaltres no hem pogut consultar, com ja 
indicàvem en l'apartat dedicat al gravat al fum. 

Cal tenir en compte que en l'època que estem 
estudiant no existeixen gaire problemes da drets 
d'autor. La majoria dels escriptors es copien els 
uns als altres, i, de vegades, és difícil 
identificar l'original. 



APÈNDIX I 

Bibliografia consultada 

Bosse, A.: Traite des •antera» da gravar en filia 
douce sur l'airain..., (Paris: Chez Bossa, 1S45) 

Bossa, A.: Da la aaniere de gravar A l'eau forta at 
au tarin, (Paris: CH.A.Joabert, 17451 i taabé la 
reedició dal 17S8. 

Didarot i d'Alesibert; Encyclopedia ou dictionnaire 
rrisonné das «cianeas, des arts e t d e s metiers... 
(Paris: 1757) Toa VII. pp.877-903. Taabé la 
reedició: (Ganève: Chez Pellet, 1777). Toa XVI, 
pp.556-573. 

Le Blon, J.C.: L'art d'impriner les tableaux. 
Traite d'après les esc.I4s, las operations et les 
instructions verbalas de..., (Paris: P.G.Le 
llercier, 1756). Edició facsiai1 (Geneve: Minkoff 
Reprint. 1973) 

Recueil de Planches sur les sciences,les arts 
libéraux, et les arts nachaniquas avec leur 
expli' at ion (Paris:1757). Edició facsiail de les 
planxes sobre Gravat i Escultura recollides en un 
volu« (Bélgica: Inter-livres, s.d.) pp.1-9 

Rued», Manuel de: Instrucción para gravar en 
cobre..., (Madrid: Joachin Ibarra, 1761) 
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*•*•- RECAPITULACIÓ DUS MANUALS ESTUDIATS 
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1»4.— RECAPITULACIÓ DELS MANUALS ESTUDIATS 

El disset i «1 divuit aén, pel que fa a la 
histèria del gravat, els dos segles calcografies 
per excel·lència. En el segle XVII es consolida la 
tècnica del bur i i es desenvolupa considerablement 
l'aiguafort amb la incorporació de nous vernissos i 
nordents, amb l'optimització d'algunes eines i 
materials, etc. 

El XVIII és el segle més revolucionari del 
gravat sobre metall. A més dels procediments 
tradicionals se n'introdueixen de nous, la majoria 
inventats per gravadors reproductors que se les van 
ingeniar amb el propòsit d'aproximar-se de la 
manera més fidel possible a les obres originals que 
interpretaven. 

Entre aquestes noves tècniques destaquem el 
lavament i 1 *aiguatinta, que es van desenvolupar 
per emular l'aiguada; les rodetes, ~ue es van fer 
servir per imitar la textura del pastell; el gravat 
a punts, al martell, al vernís tou, etc., que es 
van introduir per representar la qualitat i la 
textura dels dibuixos a llapis, les ceres, etc. 
Algunes d'elles les trobem recollides en els 
manuals de gravat i en els diccionaris de Belles 
Arts que hem estudiat. D'altres, però, degut a que 
es van practicar molt localment i no es van 
difondre, o que van sorgir e finals del segle, no 
apareixen citades en la literatura espanyola fins 
ben entrat el segle XIX. 
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1 , 4 . 1 . - QUADRE SINÒPTIC 

' 6 



1. tttol 

2, autor 

3. any ed. 

4. editorial 

5. format 

6 , r.ún p. 

7 «a», il. 

8. estructura 
del llibre 

9. realització 
gràfica 

10. bibliografia 

11. notes 

12. concepte 

14. context 
històric 

15. localització 

Principio» para 
estudiar al no-

biüsimo 1 real 
art* de la 
pintura 

J. GARCIA 
HIDALGO 

1680-1691? 

variable 

3p. • ilp. 

159 il.aproximat 

Un sonet, dues p. 
introductòries i 
onze que costi-

tueixen ia part 
doctrinal. El 
nombre d'i 1.lus-
tracions és dife
rent 

Elements tipies 
d'una cartilla 
acadèmica, pro
porcions, pers
pectiva, etc. 

no n'hi ha 

no n'hi ha 

Cartilla per 
aprendre a dibui
xar, i/o tractat 

documental.Parla 
d'aiguafort en 
vernís dur i tou 

Carles II 
(1665-J700) 

B.U. 

Museo Pictòri CO 
y Escala Optica. 

Practica de la 
Pintura. t.II 

A.PALOMIO DE 
CASTRO Y VELASCO 

1714 (1988 5èna) 

Vd.Juan Garcia 
Infaçon (Madrid) 

215 x 315 •• 

26p.sn.+ 230p. 

lis*131a.pieg. 

Dividit en 611*-
bres segons els 
6 graus dels 

pintors:'* princi
piante, copiante, 
aprovechado, in
ventor, práctico, 
perfecte Més In
dex de termes 

Làmines d'anato
mia, elements ar 
quitectònics i 
perspectiva 

no n*hi ha 

En els marges 

Es un tractat 

sobre pintura, 

parla de 1'ai

guafort en 
vernis dur 

Lluis I 

B.C. 

Secretos de 
Artes liberal 

eos 

B. MONTÓN 

1734 

M.Angela Marti 
(Barcelona) 

145 x i05 am 

6p.sn. • 191p. 

no n'hi han 

Dividit en múl
tiples apartats 
tractant diverso 

temes, sense un 
ordre alfabètic 

Molt esquemà
tic, i 1.lustra 
algun tema 

no n'hi ha 

no n'hi ha 

Diccionari que 
aplega noticies 
sobre química, 

ói-tica, etc. 
Parla d'aigua
fort anb v. tou 

Carles III 
(1759-1788) 

B.N. i B.C. 

18? 



1. tttol 

2. autor 

3. any ed. 

4. editorial 

5. format 

6. nua. p. 

7. num. il . 

8. estructura 
1 libre 

9. realització 
gràfica 

10, bibliografia 

11, notes 

12. concepte 

13, context 
històric 

14, localització 

Tratado de 

Barnizas y 
Charolas 

F.V.ORELLANA 

1755 

lap.J. Garcia 
(Valencia) 

205 x 150 mm 

27p,sn.+ 252p. 

5 i 1.intercalades 

Cinc tractats: 
I.barnices, 11 
Curiosidades de 
física, lli Se
cretos varios, 
IV Trat.Minia
tura, V Trat. 
Pintura 

Molt esquemàtica 

no n'hi ha 

no n'hi ha 

Aiguafort en 
vernís dur i 
en tou. Fóraula 
de vernis i ai
guafort per fer 

Carles III 

B.N. i B.C. 

Deaostración 

para saber 
gravar láminas 
de cobra y de 

•adera 

P. MIMGUET 
I REAL 

1761 

lap.del autor 
(Madrid) 

150 x 189 na 

1 P 

1 il 

Breu explicació 
en una pàgina 
disposat en cinc 
columnes 

En un requadre, 
en la part supe
rior, es repre
senten 20 fig. 
diferents 

no n'hi ha 

no n'hi ha 

Parla del gravat 
a 1'aiguafort en 
vernís dur 

Carlas III 

B N 

Instrucción pa

ra gravar an co

bre y perfeccio

narse en el gra

vado a buril,etc 

MANUEL DE 
RUEDA 

1761 

lap. Joachin 
Ibarra (Madrid) 

130 x 90 aa 

30p.sn. • 230p. 

12 la. 

Dividit en qua
tre seccions: I 
G.al burl, II G. 
a l'aiguafort, 
III G. al fuá, i 
IV G. en colors 
iaitació de la 
pintura 

Làaines grava
des a 1'&igua-
fot, «olt esque
màtiques però 
força didàctica 

no n'hi ha 

Molt puntuals 

Veure punt 8 

Carles III 

B.C. i Mont. 

IBB 



1. títol Diccionario de Introducción ni 
la* Nobles Artes conocimiento de 
para inatrucción las Bellas Artes 
da los aficiona
dos , etc. 

2. autor D.A BiJOM DE F. MA1TIMEZ 

SILVA 

3. any «d. 1788 1788 

4. editorial lap. A.Espinosa Vda. de Escriban 

(Segovia) (Madrid) 

5. format 210 x 150 na 210 x 150 aa 

6. núa. p. V • 230p. VIII • 429p. 

7. núa. il. no n'hi h n no n'hi ha 
8. estructura Teraes artístics Diccionari enci-

llifcre ordenats alfabè- clopèdic de ter-
ticament. Entre aes artístics 
parèntesi indica ordenats siste-
a quina modalitat aàticanent, amb 
pertany (gravat, explicacions 
escultura..,)i,al força extenses 
final.de quin au
tor és el aot 

9. realització 
gràfica 

10. bibliografia Fonts de l'autor no n'hi ha 

11. notes no n'hi ha no n'hi ha 

12. concepte Teraes d'art en Parla de gravat 
general. Parla a l'aiguafort en 
del gravat al v.dur i tou, al 
burí, al. fuá, a buri, al "diseño", 
l'aiguafort i al en colors, i al 
llapis aartell 

13. context Carles III-IV id. 
histèric (any de canvi) 

14. localització B.A. (facsiail) B.M., B.C., A.R. 
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1.4,i.* RKLACIO DELS PROCEDIMINTS CALCOQRAFICS 
PRESENTS V LA BIBLIOGRAFIA ESPANYOLA 

1.4.2.1 
1 # 4 . m « 2 
1 • 4 • ¡i • 3 

1.4.2.4 
1.4.2.5 
1.4.2.0 

Gravat al burí 
Gravat a l'aiguafort 
Gravat al fuá o en aunara negra 
Gravat en colors 
Gravat al llapis 
Gravat al sarta11 

1.4.2.1.- GRAVAT AL BURÍ 

Els orígens del gravat al burl es reaonten a 
l'orfebreria i, concretament, als aiells. Vasari, 
en la relació a les vides dels artistes 
1550, atribueix la invenció ai florentí Toaasso 
Finiguerra, devers el 1460. 

Durant el segle XV el burí es desenvolupa 
especialment en una franja que aniria dels Països 
Baixos a Itàlia. 

A Nuremberg, hi trobes un dels aàxiss exponents 
d'aquest art: Albrecht Dürer (Nureaberg 1471-1528). 
Xilògraf i calcògraf excepcional, les seves planxes 
gravades al buri aab traços Minuciosos, recorden un 
treball d'orfebre, reminiscència de la tradició 
faailiar. L'obra de Dürer va influir en un bon 
noabre de gravadors europeus, entre els que 
destaques a l'italià Marc Antoni Raiaondi i al 
flamenc Lucas de Leiden. 

En el segle XVII els burinistes* flaaencs, 
Italians i francesos, aantenen la seva hegeaonia 
per tot Europa. La majoria del gravadors calcògrafs 
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que treballen a 1* nostra Península «a aquesta 
època provenen d'aquests països. 

Un segle aés tard, en el divuit, al burí és, an 
l'àabit acadèmic, l'única tècnica qua s'eleva a la 
categoria d'Art i éa considerada junt a las deaés 
aanifestaciona artístiques (Pintura* Escultura i 
Arquitectura), in aquesta època, parà, despunta un 
rival perillós, l'aiguafort. 

En les obres que hea analitzat d'aquest període, 
el burí, aalgrat ésser una de las tècniques aés 
antigue8, no és de les aés estudiades. Ils únics 
escriptors espanyols que en parlan són Pablo 
Minguet, Francisco Martines i Manual d« Rueda. En 
coaparació al gravat a l'aiguafort, no li dediquen 
gaires explicacions, i la principal funció que li 
atribueixen és la de retocar la planxa un cop 
gravada aab l'àcid. 

A l'Acadèaia, si bé el burí és la tècnica que 
aanté la supreaacia, no s'aplica sola sinó que, 
generalaent, el precedeix un treball d'aiguafort 
per a establir el dibuix. 

1.4.2.2.- GRAVAT A L'AIGUAFORT 

André Blun en l'obra "Les origines du papier"1, 
fixa els orígens de l'aiguafort al principi del 
segle XV:"Quelquefoi« aéae des irregularités de 
taille d'une épaisseur d'enere en relief laiserait 
aéae supposer que l'eau-forte aurait été pratiquée 
dans les premieres années du XVè.s., coaae 

1 A.bLUM, Lej original du Bafiifij;, (Paris: La 
Tournelle, 1935), p.164 
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1'indique un aanuscrit de 1431 de Jehan le Bégue à 
le, Bibliothèque Nationals (aa.1st.6741), e'sat i 
dire pre» de cent ana avant Ura Qraf, Purer, 
Mazzuoli de Paras, dit le Paraeaan et Lucas de 
Leyde, conaidéréa juaqu'alora coaae les aneétrea de 
cette technique". 

Ura Graf (Soleure 1485-Bale 1527) és un deis 
priaera en utilitzar l'aiguafort. Les seves 
priserea eataapea sen del 1513. Pocs anys després 
(1515-1518) Dtírer gravava asb ela àcids daaunt 
ferro. 

Malgrat aquestes tentativea, un deia pioners de 
l'aiguafort és el pintor italià Oivolamo Francesco 
Maria Mazzola, aés conegut coa el Paraasano (Parse 
1503- Casal Maggiore 1540), el qual, a partir del 
1530, donarà una arrencada definitva al gravat asb 
àcid. Un dels seus deixebles, Antonio da Trento, 
exporta el nou procediaent a França, on serà 
utilitzat pela gravadors de l'escola de 
Fontainebleau. Segons Béguin, a partir d'aquesta 
iniciativa francesa, l'aiguafort s'estendrà per tot 
Europa durant la segona seitat del s.XVI. 

El a.XVII es caracteritza per un bon noabre 
d'artistes que fan d'aquesta tècnica un Art. Entre 
ells cal fer essent a Van Dyck, Jacques Callot, 
Hercules Seghers, Resbrandt i Ribera. 

Un deixeble de Callot, Abrahaa Bosae, publica en 
aquesta època un tractat calcografíe titulat 
"Traite dea sanièrea de graver en La i lie douce et 
sur l'airin par le so yen dea Eaux Fortes et dea 
vernís dur et sol"(1645). En ell s'hi recull la 
tècnica del seu seatre: asb el vernís deia 
"luthiers" -la base del qual no és la cera sinó 
l'oli de llinosa-, séa dur que el negre i resistent 
a la "échoppe", Boaae va obtenir uns efectes solt 
aeablants als del burí. 
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II verní» dur mo w* tenir (Airea continuador» 1 
després da Bosse i «la seua successora aés 
iaaediats, va drixsr d'utilUiar-se. Tsnaatelx, és 
la fómula clàssica que es repeteix en la aajoria 
dala aanuals de gravat, fina 1 tot an ala actúala. 

tela tractadistes qua parlan ie l'aiguafort an 
aquest període, noaés Antonio Paloaino 1 Pablo 
Minguet sancionan únicanent al vernís dur. La resta 
d'autora, a aés d'aquest vernís, citan al negre1 i 
centran l'atenció an aquest darrer, al qual, tal 
coa inforaa Rueda, és aillor qua el dur. 

2 El vernis aol francès és al qua correspon al 
negre i no a* ha da confondre aab al vernía tou 
actual o "vernis aou". A.HIND, en l'obra A history 
cnKrftviiiK 4 etching. (New York: Dover Publications, 
1963, 4t.ed.), nota 2, p.5, anoaena "wax-ground", 
is a dir, vernís da cara al "vernis aol" francès, 
par diferenciar-lo del "soft-ground etching" o 
vernía tou. 
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1.4,2.3- GRAVAT AL FUM O A LA MANERA NEGRA 

Els historiadors na •• posen d'acord en 
determinat 1'inventor aquesta técnica. Manual de 
Ruada, icual qua John Evelyn. 1*atribueix al 
Príncep Rupert. 

Ev#lyn va ser el primar autor que va escriure 
sobra el era rat al fuá al 1662 en l'obra Sculpturo: 
jr tho History and Art of Chalcography and 
Engraving in copper.. .To wich is annexed m new 
manner of engraving or mezzotinto communicated by 
His Highness prince Rupert to the authour of this 
Treatise*. L'autor informa que el Princep Rupert li 
va ensenyar personalment els instruirants que 
s'havia fabricat i la manera con manejar-ios sobre 
la planxa per gravar aab el nou mètode, i li 
permeté de publicar el seu descobriment. 

A.Hind, en Á history of Engraving A Etchingf, 
està més d'acord aab els qua assignen a Ludwig von 
Siegen d*Utrecht 1'invent'. El primer gravat al fum 
que es coneix de Siegan és el retrat de Amàlia 
Elizabeth de Bohèmia a qui li dedica vers el 1642, 
junt amb una carts en la que demana que se li 
reconeixi la invenció de la nova tècnica. 

Aquest gravador procedia del clar al fosc, és a 
dir, a la inversa de com ho descriurà Rueda en el 
divuit i de com es coneix en l'actualitat. En 
comptes d'esborrar el gra amb el rascador i 
brunyidor en les zones de llum, l'afegia aab l'ajut 
de rodetes de diverses grandàries wn la foscor. En 
aquest procediment, ei rascador intervenia ben poc 
i només servia per corretgir alguna errada. Sovint, 
segons Hind, Siegen complementava el treball de 
rodetes aab el gravat a punts. 

• J.EVELYN, Sculptura; or the History and Art 
of Chalcography and Engraving in copper...To wich 

-•" •— - ' ^ nilffi I I • ••••••- " -.mm. 3 » . - — _.m » . . — . 

is annexed a new manner of engra\ing or mezzotinto 
communicated by His Highness prince Rupertto the 
authour of this Treatise, John Evelyn, (London: 
T.Jefferys, 17S9 3r.«d (Ir.ed 1662) 

f A.Hind, History of Engraving A Etching, 
(New York, Dover Publications, ), pp.258 i ss. 

• Veure: F.COURBOIN, L'estampa França i se. 
(Bruxelles et Paris: G.van Oest, 1914), pp.54 i 
ss.; i A.HYATT MAYOR, Prints A People: a social 
history of printed pictures, (New Yersey; Princeton 
University Press, 1871) 



Segons Miad, «1 Príncep Rupert, malgrat no ésser 
1*inventor del cravat al fua» va contribuir en «1 
desenvolupament de les possibilitats tècniques del 
procés «all la introducció del k«rc«*u cap al 165?. 
Aquest auto? presentarà al aezzotinto a la Cort de 
Carlas II d'Anglaterra, on aquesta tècnica serà 
aolt ban acollida i disfrutará d'una ràpida 
di fussió. 

El gravat al fua es cita per primera vegada en 
un text espanyol en el tractat de Manuel de Rueda. 
Uns anys més tard, en «1 1788, Francisco Martinez i 
Diego Antonio Rejón de Silva en parlaran aolt 
breument en llurs Diccionaris. 

1.4.2.4.- GRAVAT EN COLORS: 

Dins el gravat en colors, o millor dit, 
1'estampado en colors, »s coneixen dues 
modal i tats: 

a. En registres 
b. En nionyeques 

a. En registres; 

A principis del segle XVIII. a Anglaterra, 
Jacques-Christopher Le Blon* basat en les teories 
de Newton, va entintar diferents planxes -una per 
cada color- gravades al fua per obtenir una estampa 

• Jacque»-Christoph«r Le lion, nascut a 
Frankfurt el 1670, va viatjar a Roma, a Amsterdam i 
a Londres, on va fundar successivament una societat 
per explotar #1 seu procediment de gravat en 
colors, esdeveninet un fracàs financer. EI 1738 es 
trasllada a França on obté el privilegi exclusiu el 
1740 a condic** de revelar el» secrets del seu 
procediment t.ls coaissaris designats. Duaeahel de 
aonceau i Gaultier de Montdorge. 
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•n color»**. 
Los priaer«s noticies do lo Blon es publiquen m 

Londres vers «1 1730 on na* obro titulada II 
colorí tto, o«f l'h*rmonis du colorís dans Jo 
peinture, rééuitm á ees figures infaillibles et à 
une pratique mécanique, mvec des figures imprímeos 
en coulnurs pour mm tmcilitmr I" i n t e l l i g e n c e . El 
1738 os va traslladar a França, on va difondre el 
seu invent, ojudot per J.C.Gaul tier do Montdorge, 
el qual oscriuri un llibre sobre el procediment de 
Lo Blon el 1756**. 

Jacques Fabien Gauthier-Dagoty (Marseille 1416-
1785), junt sob els sous fills, reprend el 
procedioent de Le Blon després de lo seva mort. 

Es curiós constatar que 1'estampació en colors 
pel procediment de registres no es va fer en 
planxes de metall fins a principis del segle XVIII, 
quan dos segle enrera, el XVI, Wechtlin, a 
Alemanya, i d'Ugo da Carpi, a Itàlia, van practicar 
amb els cmmmieux un procediment semblant al de Le 
Blon: Es a dir, per la superposició dm matrius de 
fusta, les quals, cadascuna d'olles, duia gravada 
la part corresponent a un color1*. 

b. La estampació amb monyeques o a la poupée: 

Els primers assatjos d'aquesta modalitat 
d'estampaci ó són de P.Lastman, Hercules Segehrs i 
Perrier"», en el segle XVII. 

Bartolozzi va entintar a lo poupée algunes de 
les seves planxes gravades a punts vers el 1765 i, 
segons Andró Béguin, no es va introduir a França 

Ia El sistema de registres que utilitzava Le 
blon ens oi dóna a conèixer Manuel de Rueda, 
op.cit., pp.172-175 

11 J.C.Gaul tier de Montdorge, L'art d'imprimer 
les tableaux, d'après los écrits» los operationset 
les instruccions vorbolos do Jacques Christophe Lo 
Blon, (Poris: P.G.Le Morcior, Joon-Lucnyon, Michel 
Lambert, 1756) 

*• Veure; Loys DELTEIL, Manuel da l'Aoateur 
d'Estaopes du XVI lié «tocio. (Paris: Dorbon-Ainó) 

p.69; Francois Courboin, op.cit , p.58 

*• Op.cit., F.Courboii., p.57 i op.cit., 
L.Delteil, p.6S 



fins uns dau anys més tard**. Tanmateix, paró, al 
1757, aa al volum setè de la la Encyclopedia1• da 
Diderot at D'Alembert, hi trobaa una al·lusió a 
l'estampació aab aonyeques an 1'apartat dal gravat 
an colors. I>ospráí d'axplicar al procediaent da La 
Blon, hi 1lagia: 

"La alma plancha pout imprimar sous un mime tour 
da pressa plusieurs coulaurs à la fois, A qu'on 
peut mettre das teintes diferentes dans des 
parties assez eloignées les unes des autres pour 
pouvoir les atendre et les A les essuyer sans 
les conf ondre** * • . 

A Espanya, Bartoloaé Vázquez, va ser el gravador 
•és destacat i el qu® va fer més esforços en 
"estampar con ura sola láaina y una vuelta de 
tórculo una estampa de varios colores"**. 

Les priaeres investigacions de Bartoloaé Vazquez 
són de l'any 1783 i van unides a l'interès del 
catedràtic del Jardí Botànic, Antonio Palau, en 
poder publicar en color els estudis de botànica, 
sense recórrer a la práctica de la il·luminació de 
les est ampes. 

El catedràtic del Jardí botànic sol·licita als 
professors de l'Acadèaia la seva opinió "sobre la 
consistencia y perfección de la obra (de Váquez), 
coao acerca de la mayor ó menor facilidad de 
hacerla". L'Acadèaia. el setembre del 1783, 
comissiona a Manuel Salvador Caraona i a Antonio 
González Ruiz perquè eraiteixin la seva opinió sobre 
el treball de Vázquez. L'informe de Manuel Salvador 
Caraona va ésser negatiu degut a la poca semblança 
entre la flor que es volia reproduir i l'estampa. 
L'interès i el treball del gravador, però, fan 
possible que en 1785, obtingués estaapacions en 
color d'un alt nivell, i va merèixer el beneplàcit 
dels pintors Antonio González Vázquez i Francisco 

** Op.cit., A.Béguin, p.99 

1 • Diderot et D'Alembert, Encyclopedia ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
metiers..., (Paris: Imp.Briasson, D. Leene, La 
Breton ft Duran, 1751-1766) vol.VII, 1757. 

»• Ibid, t.VII. p.901 

'T Libra de Juntas de l'Acadèmia de Belles 
Arts de San femando: "Junta Ordinària del 7 de 
septiembre de 1783 i "Jnta ordinariadel 5 de 
Octubre de 1783", pp.231-238 



Bayeu i «1 «ravador Pear© Sepúlveda, 1 "«1 honor de 
inforatnr de palabra a S.l. y qua su Real Cl«Beneia 
se disnasa inquirir aqua lias dificultadas que se 
hablan vencido an al asunto". 

Es coneixen ban poques estaapas an color da 
Vázquez. Se li atribueixen la d'una "Rosa" y la de 
la "Virgen de la Silla"»V Cal destacar, però, 
l'encàrrec que li va fer la Reial Calcografia l'any 
1788 per gravar en colors segons «1 seu procediaent 
les 21 làaines que reprodueixen els aosaics 
descoberts a Rielves i a Junilla. 

Dels textos espanyols que hea estudiat dels 
segles XVÏI-XVIII, noaés dos escriptors aporten 
alguna noticia sobre el gravat en color: Són Manuel 
de Rueda i Francisco Martinez. Els dos autors fan 
referència a 1'estampado en registres de Le Blon. 

No hea trobat, però, cat ressenya bibliogràfica 
sobre 1'estampació amb aonyeques, degut, 
probableaent, a què no es va practicar a la 
Península fins a finals de segle aab les tentativos 
de Bartolomé Vázquez. 

1.4.2.- GRAVAT AL LLAPIS: 

£1 gravat al llapis s'introdueix a Anglaterra a 
partir de l'any 1735 per Arthur Pond (Londres 1705-
1758) i Charles Knapton (Londres 1700-1760)»•. Uns 
anys aés tard, cap el 1740, és reprès per '«an
charlas Francois (Nancy 1717 Paris 1769) el qual, 
en el 1757, Henana a l'Acadéaie Royale els dreís 
d'inventor Aquest aateix any, en reconeixaaent de 
la seva desanda se l'hi otorga una pensió Reial i, 
el 1758, s'anoaena "Graveur des dessins du Cabinet 
du Roi". 

Un altre gravador de Liége, Giles Demarteou 
(1722-Paris 1776), taabé va reivindicar la invenció 

»• Manuel OSSORIO BERNARD, Gfeleria biográfica 
de artistas españoles del siglo XIX, (Madrid: Raaón 
Moreno, 1883-1884), pp.687-688 

*• Veure: A.Beguin, op.cit.,p.104; F.Courboin, 
op.cit., p.48; E. Bersier, La gravura. Les 
procedes, 1'història. (Paris: La Table Ronde, 1963-
74) pp.237-238 



del proc«di»«nt. 
Gaulti«r d* Moatderg;*, radaetor ém l'article 

sobre el gravat «1 llapis de l'enciclopèdia 
francesa, coaenta sobre al traa:"Il paroit par le 
certificat de ''Acadénie de peinture, et la pension 
du Boi accordéo 4 M.Francois, qu'il est 1'inventeur 
de ce genre de iravure dont M.Marteau a donné par 
la suite des exeapl ©Sí X"®® ©S timé»*. 

Tenint en coapte la nota de Montdorgue i 
l'opinió d'alguns historiadors**, semble ser que 
Francois va ser l'introductor del gravat al llapis 
a França. Tanmateix, però, existeix un concens 
general en atribuir una part del descobriment a 
vï 1 JL t$ S ls©&tt rteau, degut als perfeccionaments tècnics 
introduït per aquest gravador. 

El gravat a llapis va tenir força èxit a Europa, 
sobretot en la realització de les cartilles de 
dibuix. A Espanya es destaca la de José Gómez de 
Na/ia titulada "Colección de cabezas de asuntos 
devotos sacados de cuadros de pintores célebres", 
gravada a Madrid el 1795, seguint els dibuixos 
realitzats per José López Enguidanos -autor de la 
"Cartilla de principios de dibuxo según los mejores 
originales que posee en sus salas de estudio la 
real Academi . de las tres Nobles Artes de 
Madrid***1. 

El primer escrit espanyol que parla del gravat 
al llapis ós de finals del segle. Es tracta del 
diccionari de Francisco Martinez publicat ©1 1788. 
Aquest autor anomena el procediment:"Grabado al 
Diseño". 

•• Henri DELABORDE, La Gravure, (Paris: 
A.Picard, 1882), p.249; A.Beguin, op.cit., p 104; 
F.Courboin, pp.47 i ss; L.Deiteii, op.cit., p.35: 
E.Bersier, op.cit., p.237; A.Hind., op.cit., cap.II. 

11 José López Eng-uidanos, "Cartilla de 
principios de dibuxo según los mejores originales 
que posee en sus salas de estudio la #V»al Academia 
de las t a ©S Nobles Artes de Madrid", (Madrid: 
Imprenta Heal, 1797) 
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1 4 2.6- GRAVAT AL MARTELL o OPUS MALLEI 

II cravat al «artell BO s'acostuaa • practicar
se sol, sinó acoapanyat d'altres tècniques tais coa 
sen, par emaaple, al travat al llapis o a punts 
ipointUíé). Alguns teòrics en parlan coa una 
va*íant d*aquestas altres tècniques i no li 
dediquen caire atenció. 

Segons Courboin**. al gravat al «artell podria 
ésser inventat per 1*orfebre hollondes Lutna» ja 
que se li coneix un retrat de leabrandt gravat o«b 
aquest procediaent. Beguin, «és prudent que 
Courboin, no es coaproaet en el noaent d'atribuir 
l'invent i només conenta que Roghaan i Jan Lutna 
varen gravar algunes planxes al martell 

Segons Beguin*•, en el segle XII, el «onjo 
Théophile, en un treball sobre orfebreria, va fer 
referència al gravat ctiblé i el divideix en el 
opus pune tile (treball de punxo percudit amb el 
•artell) i el opus intmrrmsilm (treball de cisell). 
El gravat criblé podria considerar-se l'origen del 
gravat al «artell, però, aab una diferència 
important: el gravat criblé s'entinta la superficie 
de la planxa coa un tac de fusta i es deixa el solc 
en blanc, «entre que el gravat al «artell és a la 
inversa, i s'entinta el solc que serà el dibuix al 
paper. 

Igual que «1 gravat al llapis, l'únic escriptor 
espanyol d'aquest segle que cita cita el gravat al 
«artell és Francisco Martinez, 

•• Op.cit., F.Courboin, pp.4S-47 

•* Op.cit.. A.Beguin, pp. 109,225 i 341 
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1.4.3.- TÈCNIQUES NO CITADES IN LA illLIOOtAFIA 
ISPAMYOLA I EN CAMVI S»ON UTILITZADES EN ALTOS 
PAÏSOS EUROPEUS 

1.4.3.1.- Gravat al lavanent i a 1*aiguatinta 
1.4.3.2 - Gravat al paste 11 
1.4.3.3.- Gravat a punts 
1.4.3.4.- Gravat al varilla tou 
1.4.3.5.- Gravat a la punta seca 

1.4.3.1- GBAVAT AL LAVAMENT I A L*AÏGUATINTA: 

Tant vi lavament coa l'aiguatinta és poden 
considerar, segons André Beguin**, dins els 
procediments de l'aiguafort, ja que ambdós 
necessiten l'àcid per a gravar. 

Algunes vegades s'han confós les dues tècniques, 
doncs els resultats que s'obtenen en cadascuna 
d'elles bón semblant: A diferència del traç definit 
que imita el llapis o la ploaa, s'aconsegueix, aab 
aquests procediments. una aiguada, aeablant als 
dibuixos rentats i aquarel·les. 

Per a distingir-los, direa que les aiguatintes 
són totes aquelles estampes en les quals les tintes 
s'obtenen aab el dipòsit d'un gra, generalaent de 
resina colofonia. La denoainació de lavament aplega 
totes aquelles que utilitzen un altre aedi, 
sobretot l'aplició d'àcid directa damunt la planxa, 
que taabè és coneix aaba el nom de gravat a l'àcid. 

Els origens del lavament són aolt antics. Hind*1 

cita dues obres da Daniel Hopfer (Kaufbeuren 1470-
Augsbourg 1536), an les quals hi apara'x un fons 
"semblan* a un dibuix de tinta xinesa". 

Les primeres estampes gravades aab aquest 
procediment són el retrat de "Cromwell" i el de 
"Christine de Suède", de Jan van de Velde (1593-
1641). 

Francois Philippe Charpentier (Blois 1731-181?) 
anuncia en el diari **L'Avant-Coureur" del 10 de 
juliol del 1762, que ha inventat un ¿-rocediaent io 
gravat que iaita las aiguades, el qual un dels seus 
deixebles, Suedois Floding, vent al Compte Cay 1 us 

** Op.cit., A.Beguin, p.13 i 231 

•• op.cit., A.Hind. p.13 
sr-i 



el i?§5»«. 
Segons Beguin**, un «ravador d'ütrech anomenat 

G.Janssan va gravar aab una «ana de lavaaent antra 
als anys 1680 i 1722. al qual Jean Charlas 
Francois, l'inventor del cravat al 11 apis, taabé va 
utilitzar vers el 1788«·. 

En la tercera reedició del tractat d'Abraham 
Bosse1*, s'anuncia el nou procediment de Jean-
Baptista Le Prince (Metz 1734 - Saint-Denis-du-Port 
1781); 

"Chacun sait que parai les chef-d'oeuvres de 
peinture, sculpture & gravüre, exposes en Public 
par les Artistes de l'Acadéaie Royale de 
peinture à sculputure. il y avoit entr'autres 
vingt neuf estaapes gravees par M.Le Prince, à 
1'imitat ion du lavis, par un procede particulier 
à cat Artiste, & qu'il na pas encore jugé à 
propos de divulguer"••. 

Encara que es practicaven altres aaneres 
d'imitar el lavaaent, la de Le Prince és, segons 
Ch.N.Cochin, la millor: 

"La maniere employee par M.Le Prince est 
fipérieure à tout ce qu'on a iaaginé jusqu'ici, 
soit par la grande facilité, soít par la 
proaptítude de son execution, soit enfin par la 
justesse avec laquelle il sait iaiter toutes 
sortes de lavis". 

Malgrat que Le Prince exposa les "Estaapes 
iaitant les dessins laves à 1'enere de la Chine et 

•• Op.cit., F.Courboin, p.52; Op.cit., 
L.Delteil, p.67 

»* Op.cit., á.Béguin, p.233 

•• Op.cit., F.Courboin, p.52 

•• A.BOSSE, De la maniere de graver à l'eau 
forte et au bur in..., (Paris; Ch.A.Joabert, 1773) 

•• Ibid, p.141. 
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au bistre" l'any lffi»*, BO •• van donar a conèixer 
• Is secrets del seu procediment fins la «aïra aort 
(1782). quan l'Acadéaia Royale da Paintura compra a 
la sava nata la aaaòria titolada: "Plan du traite 
da la iravure au Lavas", L'any següent, aquesta 
institució deixa copiar el a.anuscrit de Le Prince a 
tots als artistas que ho desitgin 

Malgrat els èxits personals de l'artista, 
1"aiguatinta té poca acollida a França, i haurea 
d'esperar a finals de segle per a tornar a ser 
represa per alguns gravadors. 

El 1773 Stapart va publicar a Paris L'Ari dm 
grmvmr mu pinceau. El procediaent d'aquest gravador 
és una variant de l'alguatinta en la que intervé la 
sal per a l'obtenció del puntejat. Es coneix, 
taabé, aab el noa de GRAVAT A LA SAL. 

A Espanya aquesta tècnica va ser sempre 
utilitzada al aarge de 1 *ensenyaaent acadèaic i per 
un noabre reduït de gravadors. De José Ximeno 
(1757-1797) es coneixen algunes estaapes, en les 
que s'observa un clar doaini de la tècnica: "El 
aonte Calvario". "Interior de una cárcel', "Quartel 
de infanteria", etc. Fernando Brambila, pintor i 
gravador, la va utilitzar de aanera sistemàtica en 
la majoria de les seves obres: "Ruinas de 
Zaragoza", i les estaapes que es van preparar per 
la publicació del Viajm dm las corvmtas Dmscubimrim 
y Àtrmvidml1794). Bartolomé Sureda, durant la seva 
estada a Londres (17930-1796), va aprendre aquesta 
tècnica í la va transaetre a Goyfc, convertint-se, 
aquest darrer, an l'artista espanyol que aillor el 
va aplicar en el coure. 

El 5 d'abril de l'any 1796, en la "Gaceta de 

•' A.HIND, "A Note on Cochin's second version 
of A.Bosse Traite des aanières de graver". 
Bur 1 i ng t on Maga z i ne. XI (1907), p.391 



Madrid" del d'abril da 1796, José Rubio»* anuncia 
qua «ns«nyarè a gravar a qui bo desitgi aab «1 nou 
procediment qua iaita lea aiguada* da la tinta 
xinesa. Diu al següent: 

"Dos estaapas nuevas en aedio pliego de aarca 
aayor. que representan dos grupos de diversas 
flores, inventados y grabados por el nuevo 
estilo que iaita a las aguadas da tinta china 
por 0. Joseph Rubio, Maestro de dibuxo en el 
Real Colegio de Desamparados, dibuxante y 
grabador de las Reales Floras de América. Se 
hallará é 4 rs. cada una en la Librería de 
Barco, carretera de S.Gerónimo. Deseoso el autor 
de que este método de gravar tan útil como 
econéaico se propague en beneficio de la 
instrucción pública y de los adelantamientos de 
su profesión, ofrece aanifestar los hierros que 
ha inventado, y los medios que ha empleado para 
llegar al logro de esta empresa, en cuyo 
descubrimiento ha invertido quantiosas sumas y 
el espacio de más de seis años «n ensayos y 
experimentos. Los profesores de grabado que 
quisiesen utilizarse de este hallazgo podrán 
acudir a casa del autor, calle del Gobernador, 
esquina i la del Fúcar, quarto principal, desde 

as ocho de la mañana; y no solo 
les manifestará los medios que ha descubierto 
para conseguirlo, sino que trabajará en su 
presencia para que puedan instruirse" 

En #1 procediment de Rubio intervenen uns 
"hierros**. Tant 1 aiguatinta coa el lavaaent es 
practiquen s«nse la intervenció d'eines per a 
incidir en el metall sinó que se n'encarrega 
l'àcid. Probablement es tracta d'algun mètode en el 
qual, per mitjà de les rodetes, de) punxo, del 
martell acabat aab estríes, o alguna altra eina, 
Rubio aconseguia una superfície tramada aés o menys 

•» José RUBIO VILLEGAS (Madrid ?-186l). 
Dibuixant i gravador. Va deixeble de José Aparicio 
i alumne de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. LLur obres varen figurar en les 
Exposicions Nacionals da 18S6, 1858 i 1860. aixi 
coa les orgaitzades en 1'Escola de Belles Arts de 
Madrid. El 1832 va ser anomenat Acadèmic de Mèrit 
de la Kei a 1 de San Fernando, i més tard professor 
de dibuix en el Real Colegio de los Desamparados. 
(Espasa Cal pe. T.52, p.639) 
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recular coa la qu« resulta d'una aigua ti rita o d un 
lavaaant i qua, «f«ctivaaant, imitan las aiguades. 

A finals da sacia« al gravador Padró González da 
Sepúlveda. an al sau diari, taabé daseriu varis 
procediaentF par obtenir un granejat semblant a una 
aiguatinta. Entra alls destaquea al de la pols 
d'eaaeril, la qual posant-la damunt una pi 
envernissada i sotmetent-la a la pressió del tèrcul 
deixa «arcat al aetall qua posterioraent gravarà 
l'ècid. Una variant d'aquest aètode de Sepúlveda és 
no envernissar la planxa i deixar qua la pols 
d'esmeril o sorra fina incideixin directament en el 
ne tal 1 , 

Malgrat que Sepúlveda era professor de gravat de 
aedalles a l'Acadèaia, els procediments que exposa 
en el seu diari no deurien practicar-se asiduaaent 
ja que no en trobem cap més referència en la 
literatura de l'època ni en el segle següent. 

1.4.3.2.- G1AVAT AL PASTELL: 

L'inventor de gravat al pastell va ser Louis-
Marin Bonnet (1743-1793), el qual va donar a 
conèixer el seu procediment el 1769 en "Lm pastel 
mn frmvurm", compost de vuit proves dels diferents 
OSXsT S * 

Bonnet utilitzava la tècnica del gravat al 
llapis de Francois i Deaarteau i l'hi afegia 
colors, les seves planxes policromes imitaven els 
resultats del pastell. 

També entintava planxes en blanc i negre i les 
estampava en un paper de color gris o blau. Aquesta 
manera de procedir és anunciada pmr Ch.N.Cochin 
quan reedita per segona vegada el tractat d'Abraham 
Bosse: 

"Muis dernièrement M.Bonnet a trouvé le aoven de 
rendre les desseíns aux de*ix crayons, c'est-à-
dire, au crayon noir rehaussée de blanc sur 
papier bleu ou gris; ce qui n'avoit pu se fair* 
jusqu'à present, faute d'un blanc qui puisse 
s'iaprimer sans jauntr ou noircir. Ces avantages 
lui on procuré la facilité da rendre le 
pastel"'•. 

•• Op.cit., á.iosse, 3r.ad.. p.140 



Efectiva««nt Bonnet utilitzava papar de color 
en coaptes dial blanc o craaa convancional, al qual 
servia par las alteas tintas. El negre definia els 
contorns del disseny. I al blanc, donava els tocs 
de 11ua. ica d'utilitzar dues tintes - la 
ne«ra i la blanca- estaapades an un papar de color 
no is, perd, una innovació de Bonnet tal coa 
coaenta Cochin. A principis da segle alguns 
gravadors italians 1 aleaanys posen en pràctica 
aètodas qua iaitan els dibuixos a l'aiguada. Per 
exeaple, l'italià Hugo da Carpi (Carpi 1480-Roaa 
1520) va ser un dels priaers gravadors que va 
practica al CHIARO-SCURO -aés conegut pels 
Ï raneólos co" el CAMAIEUX-, en blocs de fusta. 

En l'obra Trmité des manieres de grmvmr en 
tmillm doucm sur I mi A n . ,d 'en Bosse (1645), hi 
llegia que un tal Francois Perrier (Saint-Jean-Le 
Losne o Micon 1584 - Paris 1650), va aostrar al 
public "sur du papier gris, un peu brun, des 
figures dont les contours & hacheares estoient 
iapriaées de Noír k les rehauts de Blanc, le tout 
en forme de Caaayeux"* *. La novetat va íapactar de 
tal asnera a Bosse, que va intentar desxifrar el 
mètode de Perrier i 1'explica en el seu aanual. 
Bosse proposa entintar dues planxes, una aaL tinta 
negra i 1'altre aab blanca. L'inconvenient que 
assenyala el tractadista era trobar un oli que no 
engrocuis en blanc. 

És possible que la novetat del mètode de Bonnet 
que cita Cochin sigui la utilització d'una sola 
nat riu en coaptes de dues i la qualitat de la tinta 
blanca. 

Bonnet també és l'inventor d'un procediment 
dïMPBESSIO EN OR. Grava d'uns dibuixos de Le Clerc 
uns retrats aab uns aarcs daurats. Sota un d'ells, 
el aatelx gravador anota: **L' invent ion de cette 
aanière de graver et d'íapriaer l'Or a été trouvée 
par Louis-Marin et mise au jour le 16 de noveabre 
1774"»». 

• * A.BOSSE, Traite des manieres de graver en 
taille douca et sur l'airin..., (Paris: Chez Bosse. 
1645), p.74 . Veure taabé: la reedició de 1745, 
p.153; i la del 1773, p.142. 

•• Op.cit., F.Courboin, p.51, Taabé a: Louis 

siècle. (Paris; Dorbon-Aíné, 1910), p.Si 

sec 



1.4.3.3.- GiáVAT A POTtTS; 

Més conegut m França amb «1 nom de pontillé, i a 
Anglaterra aab el de stipple engravmg, la 
utilització del punt en «1 gravat es remonta a 
principis del s.XV, quan els geraans Caapagnola el 
feien servir per alleugerir els traços. 

El» gravadors f jrttiiC « S O S del XVII i del XVIII. 
gravaven aab el buri entretalles de punts per les 
gradacions tonal. En són un exeaple els retrats 
grcvats per Morin i Nanteuil. En 1'ampliació del 
tractat d'Abrahaa Bosse del 1745, Cochin ofereix 
tota una teoria sobre el punt i la aanera de fer-lo 
segons el tema que es vol representar: "le point 
allonge convient aux chairs aasculines, etc. 

Va ser un florentí, Francesco Bartolozzi 
(Florència 1735-1813), emigrat a Londres a partir 
del 1764, qui va fer del puntejat un procediment*•. 

L'Acadèaia de San Fernando taabé es va 
interessar per aquesta tècnica i va pensionar a 
Paris a Manuel de la Fuente perquè l'aprengués. 
Mahaur&'iaaent, però, el gravador va morir al cap de 
dor. anys de residir a la capital francesa i no va 
poder aportar a la Peninsula cap dels coneixements 
que havia adquirit. 

A finals del segle XVIII, un espanyol, Bartolomé 
Vázquez va practicar el gravat a punts i també, com 
ja hem comentat, va estampar en colors. Entre les 
estampes gravades a punts de Vázquez destaquem les 
que il·lustren la "Historia cronológica de los 
Reyes de España", les del "Quijote" -anotades per 
Quintana-, les de "Viajs a Constantinople", i els 
retrats de "El gran Duque de Alba", "Garcilaso de 
la Vega", "D.Alvaro Bazán", "D.Juan de Austria"... 
Gravats per la col·lecció de els Retratos de los 
Españoles Ilustres*7 . 

Vázquez va aconseguir molt aviat una certa fama. 
Encara en vida del gravador, Diego Antonio Rejón de 

*• Per més informació sobre Bartolozzi i el 
seu mètode de gravat a punts, recomanem: Andrew W. 
TUER, Bartolozzi and his Works, (London: Field & 
Tuer, ye Leandehalle Presse, 1881). També: Selwyn 
BEIMTON, Bartolozzi y sus discípulos en Inglaterra, 
(Madrid: Saenz de Jubera Heaanos, 1909) 

•* Retratosde los españoles ilustres con un 
epitome de sus vidas, (lap. Real de Madrid, 1791) 



Silva an al s«u Diccionari*» cita m Vázquez coa un 
dais introductors áal gravat a punts a la 

J.A.Caán Beraúdez no biografia a Bartoloaé 
Vázquez. Malgrat que al taòric recull onz« artistas 
qua duaa el aateix cogno···, cap d'ells correspon 
al del gravador que estudias. 

Segons Juan Carreta4*, Manuel Salvador Cariona. 
que ara di roc tor da gravat de l'Acadèmia en teaps 
de Vázquez, no era aolt partidari del gravat a 
punts. En 1'inforae que eaet el 1783 sobre unes 
estaapes de Vázquez gravades a punts i estampades 
en colors*1, Carmona coaenta que "no tiene nada de 
particular, por ser un punteado aaterial aas o 
aenos hondo, aordido con el aguafuerte según pide 
el original por donde copia el grabador, lo que 
puede hacer cualquiera Profesor de esta Arte, con 
aás perfección". Malgrat aquest coaentaris del 
Carmona, Vázquez va ésser anomenat Acadèaic de 
Mèrit el 1785 i pocs anys després va rebre 
encàrrecs de la Reial Calcografia per gravar alguns 
dels retrats de la col·lecció dels homes 
il.lustres . 

El gravat a punts consisteix en enforzar, aab 
més o aenys força, en el coure, un cisell ben 
esaolat i fer punts, mes propers o allunyats uns 
dels altres segons la tonalitat desitjada. Els 
resultats són pastosos i aolt adients per aplicar-
hi colors aitjançant lestampació a la poupèe. la 
qual, coa ja hem coaentat, taabé va practicar 
Vázquez. 

•• Diego Antonio REJÓN DE SILVA, Diccionario de 
las nobles Artes para instrucción de los 
aficionados, y uso de losprofesores, (Segovia; 
Imp.A Espinosa, 1788) p.114 

*• J.A.CEAN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de 
los aas ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España, (Madrid: Iap.de la Vda. de Ibarra, 1800), 
pp. 142-148 

*• Juan CARRETE, El grabado en España (S.XV-
XVIII), (Madrid: Espasa-Calpe, 1987) col.Suaaa 
Artie, p.S14 

41 Veure nota 17 
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1.4.3.4.- GRAVAT AL VERNÍS TOU: 

El g**avat al vernís tou is una variant del 
gravat al llapis que va aer iaportada a França, 
procedent d'Anglaterra, cap a finala del s.XVIII. 
Tanaateix, però, no ea practica aab assiduïtat fins 
ben entrat el segle XIX, que Decaaps -per aitjà del 
pintors- i Marvy -per mitjà dels gravadors 
professionals- van contribïr en la seva difusió**. 

1.4.3.5.- GRAVAT A LA PUNTA SICA: 

L% punta seca s'ha vingut utilitzant barrejada 
aab altrr>s procediaents i, fins be.i entrat el 
S..XIX, no es practica aab autonomia plena. 

Malgrat reconèixer algunes estaapes gravades 
abans de Dürer, atribueix a aquest gravador "les 
premieres veritables pointes-sèches". Reabrandt 
taabé va aplicar la punta seca barrejada aab altres 
procediments en algunes de les seves obres coa és, 
per exeaple, la de "Les tres Creus*(16S3). 

In el segle XVIII, Jacques-Philippe Le Bas 
(1707-1783), professor d'en Cochin, taabé la va 
utilitzar a França. 

No hea trobat cap notícia de quan es va coaençar 
a practicar la punta seca en la nostra Península. 

4» Op.cit., F.Courboin, pp.34-35 

t> 1 ' 
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