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11 gravat evpanycl del XVI és príoritàriaaent
xilografic, aalgrat que a kitJans de segle ja
circulen par la península estaapes calcogràfiques
i aportades de for,\, no podes coaptar aah una
producció nacional finn el segle XVII, llevat
d'alguns intens esporàdics coa sen, per exeaple,
els gravats al burí dels argenters Pedro Angel, de
Toledo, i Alberto F e m Ande 2, de Granada1, i algun
aiguafort gravat
pela pintors Mateo Peres de
2
Alesio i Juan de Roelas, del 15973.
En aquest període el gravat sobre fusta és un
dels aitjans de conunicució aés populars. Una de
les seves principals produccions serà l'estaapa
popular. Aquesta denoainacAó engloba el conjunt
d'laatges soltes, en plecs o v»n petits opuscl es, on
la il·lustració pot anar acompanyada d'un petit
text. Es caracteritzen perquè eitan a l'abast d'un
gran
noabre
de
gent:
Per
un
costat són
comprensibles per una població aab un alt index
d'analfabetització; Per l'altre, {.el seu baix cost,

1

A. CA LLEGO Historia del grabado
(Madrid: Cátedra, 1979), pp.128-129
* J.A.CEAN BERMÚDEZ,

Xm •»• ilustre» pr?feapfef

en, gspajjj,

Plgcjoilftrip ,\Jlt#rlço de

de ltt j»,\l§g Arte»,

(Madrid: Iap.de la Vda.de Ibarra, 1800) t.IV, p.78
1

Op.cit., A.Gallego, j.181
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aón aaaequiblea a la majoria dal public. Aquesta
popular i tsac 14
da
l'aataapa
éa
poaaible an
detriment
da
llur qualitat, Generalment, laa
mutrius a'aprofiten al maxin, ala di•senys aén «olt
eequemàtics i linéala, al paper i lea tinte» aén
dolentes, i
1* estampado
éa
descuidada (dea
d'iaatges aal centrades en el paper, tallades,
iapreses recto-verso, etc).
El teaa predoainane ie el religiós, ja qu* lea
abadies, ela conventa, lea corfrarÍes i altrea
entitats religioses, són ala qui fan els millors
encàrrecs, doncs a aés de difondre "devoció" ala
filigreaoa obtenen una ingresos nodestos. Altrea
aplicacions
de
l'estampa
xilográfica aén la
il·lustració dels jocs de cartea, de les auques,
dels panflets,
deia pleca 1 deia "reaiendoa*
(solien acompanyar teaea literaris com aón poemes,
cancona, rondalles), etc.
Una altra
funció de la xilografia que es
mantindrà vigent en aqueat segle 1 el segflnet, és
el d'acompanyar la lletra iapreaa. A diferència de
l'estampa popular, ela llibres amb gravata aón cara
i assequibles nones a la gent benestant, que
generalment éa la que pot llegir-los. Bis llibres
més profusament il·lustrats són els religiosos,
seguint per ordre d'iaportància lea novel.lea de
caballería i el nou gènere de l'èpica culta. A
partir de la aegona meitat del segle, proliferen
els llibres tècnics i científics, en els quala la
Imatge no noméa exerceix la funció d'acompanyar el
text,
sinó
que
forma part integrant de la
informació que es transmet. En són un exemple ela
de
medicina,
d'anatomia, d'arquitectura i de
botànica.
Una nova modalitat que ea generalitza en aquesta
època és la incorporació del retrat de l'autor del
llibre o
del
personatge
biògraflat. Aquesta
informació iconogràfic, a a part del seu valor
estètic, constitueix una democratitsació del retrat

i fi

ja que «1 costat dala rala* dala ca.*denals i dala
aristòcrates, aparaixan retratata ala artiataa, ala
burgeaoa, ate.
Dea
d'aquaata
parapectiva
editorial,
la
xilografía eopeayola del a. XVI
aatá totals*»*.
influenciada
par
laa prodvecions eatrangerea,
especialment d'Italia, da franca i da flanees. lia
gravadora i ala lapreaaor» franeeBOB I italiana
eatan aolt relaciónate amb artiataa, aecriptors i
editora nacionala. Una prova d'aquaata contactes
eón els 1librea litúrgica 1 huaaníaitcs iapreaoa a
Venècia i a Lió, aixf cosí taabé lea obres editades
en aquestes* ciutats aab text llatí i dest¿nadas al
aercat hipànic.
Aqueatea contactes a«i0 l'estranger tenen els
sena avantatges, donca éa la aillor manera de
conèixer les seves innovacions i poder-Íes adaptar,
en el possible, a la producció nacional. Per
exeaple, els contactes amb Venècia posibiliten la
incorporació de 1'estil renaixentista
orlea,
lea vinyetes, les inicíala 1, una vegada establerts
tots aquests eleaents deeoratiua, en lea figures.
Ara bé, la relació aab altrea països inplica un
riec: La competencia. lla llibres il·lustrats a
Espanya
no
poden
coapetir aab ela que ris
llibretera i ela comercianta importen de fora, c!s
quala engoleixen el nercat naeional i piovoquen la
fuita de capital nacional.
lis encàrrecs que reben
els artiatos, els
impressors 1 els edito J del pafa són cada vegada
•anys importants. Aquest fet repercuteix en els
recursos de què diaposen per m poder progressar i,
* mesura que el segle -vança, et produeix un
deteriorament de
la impremta en general: lla
materials qua componen al llibre no ea renoven
(deagaat 1 envelliment deia tipua, encariment del
paper, oxidació de lea tintes, etc.), ela dissenya
deia tacs de fusta aón cada vegada més amenarata i
repetitius, i sovint a'atllitsen
lea mateixea
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Matrius p«r 11.lustrar diversas obras.
Aquesta decadència da laa iapreates s'increaenta
aab laa noabrosaa travas ideològiques -la cenaura
s'«acentúa an una època contrarreforaiata i la
Inquisició publica eisteaàticaaent aln aaua Index
de llibres
prohibits- i
econòaiques, aab al
cobraaant d'iapoatos 1 áramela «obre al papar 1
aeaéa aatarlal que s'iaporten. Davant d'aquest
çaaoraaa, alguna artistes, aisles, clantffics 1
escriptors espanyola aprofiten una estada a Europa
o hi viatgen expressament parqué ela gravadora
eatrangera reprodueixin an la fusta o el aatall ala
aeua dibuixoa.
La situació a'agreuja encara aéa si tenia en
coapte que a partir de la segona aeitat del segle
XVI la calcografia a*incorpora en ela llibres
d'cltres païaoa europeus i suplanta progressivanent
el gravat aobre fuata. Si el aercat nacional tenia
aerioaes dificúltate per a subsistir davant la
invasió de xilografies estrangeres, aab el gravat
aobre aetall no hi pot coapetir. Dues en són les
raona principela. Priaera, professional: La aanca
de gravadora nacionals que sàpiguen gravar aab el
burl o l'àcid. Segona, econòaica: El gravat aobre
aatall és un procadlaent car en el que la iapresalé
de la planxa a'havia de far abana o després de la
lletreria i
no adaetia un noabre tan elevat
d'eataapaciona coa la fuata. Si bé, l'avantatge és
la riqueaa en ela detalla de la iaatge, planteja
seriosos inconvenients,
sobretot econòaics que
dificulten Is seva difusió.
La
aanca
de
ealeògrafa espanyols provoca
l'arribada de burinistes que, aalgrat éaaer la
aajoria d'ella de segona fila, no han de coapeti.
aab un aerc&t nacional. La política aonàrqulca
afavoielx aquesta invasió estrangera en detriaent
dels gravadora autòctona, ja
que alguna deia
nouvinguta són erldata dea de la Cort per a cobrir

els encàrrecs reials.

1.1.2. JA introducció ami

«ravat c»lcotrAfic

* 1»

A finals del segle XVI, «1 gravat sobre »etall
ja ha entrat en territori espanyol. No es coneix
del
cert
coa
es
van
iaportar «Is burins
calcográfica a la Pení.sula. Probablement as dau a
l'iniciativa monàrquica. Ja que la recent fundada
Iapreata Reial és la
que acull
als priaers
burinistes
estrangers
vinguts especialaent de
FIandes, reglé aab la qual la aonarquia espanyola
aantenia un estret lligaa polític 1 protegia als
seus artesans4.
Si bé en la dècada dels setanta circulen tres
obres espanyoles que contenen planxes anòniaes
gravades al burí9, hea d'esperar el 1S83 per a
conèixer el noa del priaer burinista que actúa en
la Península, i prové, precisaaent, d'Anvers. Es
tracta de Pedro Perret, que va ser cridat per Juan
de Herrera per a representar, Mitjançant aquest?
nova tècnica, l'obra de El Escorial. Perret havia
treballat anteriorment a Roaa on va ésser deixeble
del flamenc Cornelio Cort, qui segurament el va
iniciar en la calcografia aplicada a la indústria
editorial, is sens dubte el gravador que més ha
influit en el gravat al burí espanyol a« finals del
segle XVI i principis del XVII. Fins la seva mort,
el
1625,
acapara
pràcticament
la producció
llibresca madrilenya, deixant en ella una eaprempta
inesborrable i molt Imitada.
La influència flamenca es deixa sentir durant

* Op.cit., A.Gallego, p.Sl
i Veure A.Gallego, op.cit., p.61.
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tot «1 ««fi* XVII. En el prisar terç, junt al ja
citat Perret, treballen a Madrid altre» buriniate»
neerdanleaoa: Diego ém Aator, Alardo de Pompa» Juan
Schorquen» i Cornelio Bool, la una segona generació
deataque» a gravadora coo el fill de Perret, 1 Juan
do Noort. Paral·lelament a aqueat focus corteaà,
alguno gravadora provinents dolo Països Baixos
s'instal·len on altres ciutats espanyoles coa són
Francisco Hey1an a Granada i Isaac Lievendal a
Sevilla. Junt a aquests artistes, i atrets per les
•ateixes causes, van viure a Espanya burinistea
francesos, ela ouala no van incorporar cap novetat
ja que havien assiailat prèviaaent lea tècniques
flaaenques. En quan a l'influència italiana, cal
tenir en coapte els manleristes concentrats a El
Escorial. La majoria d'aquests gravadors estrangers
eren professionals que treballaven per la industria
editorial, doncs el llibre continua essent en
aquest
segle
el principal portador d'imatges
repetibles estaapades.

No tenia cap notícia sobre la introducció de
l'aiguafort a Espanya, is una tècnica lligada als
pintors que són els primers en practicar-la de
forma esporàdica, sense una dedicació plena degut,
segons Lafuente Ferrari*, a la manca d'estímul
perquè les seves produccions no interessaven a
l'aabient madrileny ni es va obrir una sortida al
possible col·leccionisme.
A finals del segle XVI, el solsonenc Francesc
Ribalta,
format
on
els
cercles
cortesans
madrilenys, signa i data una estampa que representa
el "Sacrificio de Isarc"(1599). Probablement es
tracta d'una composició pròpia ja que va pintar el

* 1.L4FUBIITE FERRARI, Sobre j,g historia, çjçl
grabado español. (Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína,
1989)
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aateix teaa aés d'una v«ff«d*. Juan de la» Roela»,
inspirat par las pinturas italianas, concretaaent
del Varones, taabé va gravar a 1'aiguafort ai
"Cristo Clavado an la Crus"(1597).
La aejoria dais pintora barroc» espanyola van
far alguna incur»ió aa ai gravat, paró aab un
noabre tan reduït da planxes qua tot fa pensar que
el
practicaven
sea
par
curiositat que per
dedicació. Par exeaple, d'Alonso Cano ea conserva
el "San Antonio con al Mino*', da Murillo la "Virgen
con el Niño", i de Valdés Leal el aeu faaóa
autorretrat. Aque»t artista va traslladar als seus
fills, Lucaa i Luiaa, l'afició a gravar, aapecte no
aaaea freqüent en un pintor espanyol'. D'entre els
pintors cortesans Ceán Beraúdez cita alguna estaapa
de Carreño de Miranda», da Caludio Coello», de
Herrera Barnuebo, etc. L'únic pintor aadrileny que
va gravar aab una certa conatància a finals de
segle era José García Hidalgo, el qual va ésser un
deis priaers en divulgar la tècnica de l'aiguafort
en el tractat
"Principios
para
estudiar el
nobilísiao y real arte de la Pintura".
Hea de fer una aenció eapecial a José de Ribera,
el qual va gravar alguns aiguafort» en la seva
etapa napolitana (1621-1648)
que conatitueixn una de lea aillors produccions del
gravat barroc en aans
d'un espanyol.
Si bé

7

Para
i
fills
van
intervenir el la
il·lustració d'alguna llibres publícate a Sevilla,
coa
el
faaó»
"Fiestas de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla" al nuevo
culto da Seftor Rey y San Fernando (1671), de
Fernando de la Torre Farfán.
1

Op.cit., J.A.Ceán Beraúdez, I, p.266

* Ibid., I, p.343
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tècnicaaent va Adquirir le» noraes d« 1*aiguafort
italià, el contingut da las «evea estaapes. igual
coa al de les aoves pintures, és espanyol•
E1"
gravadors
professionals
solea
ésser
burinistrs que es dediquen a 11.lustra* llibres per
encàrrec de les editorials» Malgrat la situació
precària en què es troba el llibre espanyol des de
•itJans dels segie XVI, podes citar un gravador
vinculat a la Cort que es destaca <-o« a retratista
i decorador de portades: Pedro de Villafranca
Malagón
A pari d'una cartilla per aprendre a
dibuixar, va il.lvetrar nosbrosoa llibres» en ela
quals em destaquen ela aeus retrata. Villafranca
incorpora al a-u ofici de pintor el de gravador i
la sanara coa compagina elp àcida aab el burí el
separa del tipie buriniata cortesà tot provocant a
la capital el trancaaent de l'hegesonic fiaaenca.
Segons
Caaanovit»1 * ,
Catalunya
a' eacapa de
1*allau d'il·lustradora 1 burinistse fiaaenca que
trobea escaapata per tota la Península dea de lea
darreries del aegle XVI. LLevat del francès Jean
Combes, que treballa coa il·lustrador de les
edicions barcelonines en el priaer quart del segle
XVII, la introdúcele del gravat calcografié pové
deis argentera, ela quale, "osplint aoaents d'oci o
acoaplint algun encàrrec, practicaren l'aiguafort l
la talla dolça". Entre els buriniutes del priaer
qua**t de aegle 1'autora destaca ala burinistes
Raaón Olivet i Joan Baptista Vilar. En la aegona
aeltat del aegle, deataca una nodrida nòaina de
gravadora que van practicar, la aajoria d'ells,
l'aiguafort: Francesc Oazan, Hatiaa Jener, Gabriel
Marip,
Joan
Matons, Morató, Francesc Vaquer,

10

M.Aurora CASANOVAS,
"El gravat", klAxi
Català. (Barcelona: Arnà, 1957-611,vol.II, pp.125150 i vol. Ill, pp.397-400

#s

Francesc /ia, etc. Algun»c de les obres d*aquests
autors rivalitsen i, segons Casanovas, sobresurten
de l'adotsenastent dels nòrdics residents a Is
Península.
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In el XVII, l'e-taape solta «'iaporta gairebé en
la seva totalitat de l*estranger. La producció
nacional es va liaitar a l'estaapa xilográfica
popular,
predoamant
la
religiosa. L'estaapa
"culta",
que
coaençava
a
ser
utilltsada
sisteaaticaaent
pels
artistei
1
els
col·leccionistes, Junt aab els dibuixos, llibres i
•oiels, no pot coopetlr aab la qt»e els llibreters i
els
coaerciants
iaportaven
de
l'estranger,
especialment de FI andes, Itàlia, Aleaanya i Franca.
Una situació seablant és la de les editorials.
11 gravat «obre fusta es substitueix pel aetall i,
davant la sanca de calcogràfs espai.yols, soltes de
les estaapes que acompanyen al text provenen de
fronteres enllà o sén
obertes pels gravadors
estrangers que resideixen a la península.
La situació precària de les i ep rea U s provoca
que
el
llibre
barroc
espanyol
sigui,
inevitablesent,
menys
atractiu
quo
el seus
antecessors:
Disminueix
1'ornaaentació,
desapareixen les orles 1 gairebé les vinyetes de
1*interior de l'obra. Es posen de soda mim frontis
gravats sobre aetall en els que s'hi inclouen el
títol, el noa de l'autor, el destinatari, etc. Junt
a la portada sovint es troba el retrat de l'autor,
del biògraflat o del destinatari. En l'interior
soleté aparèixer algunes 1 aniñes ealeogràfiques i,
cada vegada senys, alguna de xilográfica.
Jusepe Martines, en els

"Discursos practicables
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del nobilísimo arte de 1* pintura"11, coaenta
1*estat precari en què «a troba el gravat espanyol
a finals del segle i es laaenta de la «anca de
protecció i d'estíaol ais gxevadors naclona's: "Me
causó gran dolor ver que por poca aplicación de
nuestra nación• y por no hallar *poyo en es le
ejercicio, no M I atajan estas ganancias a los
estrangeros, y 2o que aas es de sentir, el no salir
a la lus por este caaino loa lucidos i .genios de
Ispafta".

*

* -*••»*
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L'inici del segle XVIII coincide x aab el canvi
sor .rquic: l'adveniaent de la dinastia borbònica.
Aab la aort del darrer Austria erpanyol, Caries II,
ainva la influència dels artistes neerlandesos a la
península i s'intensifica, lògicament, la francesa,
sobretot després de la fundació de l'Acadèaia de
Belles Arts de Madrid.
Després de la guerra de Successió (1700-1714) 1
l'arribada de Felip V,
el panoraaa editorial
espanyol no aillora 1 continua en franca decadència
fins el renaixaaen*. iapressor iapulsat per Caries
III* La política d*aquest aonarca afavoreix a les
editorials: Concedeix la llibertat de preus en la
venda de llibres (1702), exiaeix del servei allltar

*» Jusepe Martínez, Discuraos practicables del
DOviligilo trtf de. le PintUTi» (Madrid:Akal, 1988)
pp.279-280. Existeix una edició coaentada per en
Valentín Carderera el ISIt.Segons en F.J. Sanchas
Cantón, Fuantea literarias para la Historia del
arte español.
(Madrid:lerasjo iapreaor, 1934),
T.II, pp.14-84, la darrera data que figura en
l'obra de MartIbes és el íS73.
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•la iiprtitort
i fonedors de lletres (1763),
concedeix excedències i franquícies a Is familia
Guarro par a la fabricació del papar, es alliora la
infraestructura de les impremtes, ela aaterials,
etc. Aquestes aesures, junt aab una plèiade de
gravadors formats sota els auspicis del nou regia,
porten coa a conseqüència la prodúcela d'un llibre
de qualitat, tant en la iapresalé coa en la
il·lustració.
Les
impremtes Ibarra i Sancha,
l'establiment de la Iapresta
Reial 1
de la
Calcografia marquen l'apogeu del llibre espanyol en
el XVIII. Algunes de les obres mestres són la
"Màscara Reial" publicada a Barcelona el 1TS4 en la
que hi col·labori Moles, o el "Salustio" de 1772,
•n el que es van incloure cine lamines de Carmona,
o l'edició acadèmica il·lustrada del "Quijote", del
1780, en la que hi van intervenir ela millora
dibuixants, pintors 1 gravadors de l'època.
Per estimular als gravadors que es formen a
l'Acadèmia el govern promou gravar col·leccions
molt ambicioses com són, per exemple, les aèries
"Retratos de los espanyoles llustres, el "Real
Picadero", "La Artilleria Volante", les vistea de
"El Escorial", publicades a l'Impremta Reial.
In quant a la temàtica, l'estampa religiosa
menté la primacia si bé prolifera
el gravat
científic i el didàctic, amb temes de geometria,
botànica, agricultura, maquinaria, etc.
En la
segona meitat del segle es desenvolupa el que en
podríem anomenar el gravat "artístic", el tema
predominant del qual is Is reproducció d* les
pintures dels mestres més reconeguts. Malgrat la
manca d'estampes espanyoles origínala, les del
setcents só» d'una qualitat molt superior al nivell
mig de les deia segles anteriors.
Pel que fa
prioritàriaaent

a

la tècnica,
calcografíe.

el segle XVIII és
Tanmateix
estan
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vigents *lfun» focus xilografies important», cosí is
•l coapostelè que vs incorporar pels vols de tfS©
•1 gravat a contrafibra, técnica que gaudirà d'una
certa importància en el segle XIX.
En la priaera aeitat del segle el ©uranista ais
destacat «s Juan Bernabé Paloaino que aeré anoaenat
priaer director de
gravat
a
l'Acadèaia. 11
substituiré en la càtedra Manuel Salvador Caraona,
el qual» després d'aprendre a gravar a Paris, serà
el restaurador de la talla dolça espanyola i
transact re la
aeva
experiència
a
tota una
generació: Selaa, Blai Aaetller, Rafael Esteve, els
geraans Lepes Bngufdanos, Manuel Alegre, Isteve
Boix, Bartoloaé Visques, Juan Barcelon, Juan Moreno
Tejada, etc. Malgrat tractar-se de bons gravadors,
cap d'ells bo va tenir el coratge o la possibilitat
de saltar-se
les barreres
acadèaiques i les
funcions que atorgava al gravat de reproducció.
Equiparable a Caraona per la seva qualitat de
buri i finura de reproducció, aalgrat no coaptar
aab una producció tan rica, poden citar a Pasqual
Pere Moles que dirigirà l'Escola Gratuïta de Dibuix
de la Junta de Coeerç ye Barcelona. Un tercer
burinista notable que el podriea situar al costat
dels dos aestres citats és Manuel Monfort Asensi,
fundador de l'Acadèaia de Belles Arts de San Carlos
de València.
Paral.lelaaent a aquests burinistes de foraació
acadèaiea es va desenvolupar aoli soterradaaent
l'aiguafort. Aquesta tècnica, que ja havia sigut
practicada sense constància per alguns pintors del
XVII, taabé bo és pels d'aquesta època (Maella,
Francisco 1 Raaón Bayeu, Luis Paret, Jcsé Jiaeno
Carreras...), si bé els resultats no són aillors.
L'única excepció és Goya,
el qual
va saber
transportar sobre
el aetall
tot el geni de
l'artista: Va doainar els àcids 1, aab el seu afany
d'investigació, va provar gairebé totes les noves
tècniques que van sorgir al llarg de la centúria

«2?

I Mn.isiu Goyi l)\/:iuiti
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(1*aiguatinta, ¿1
lavaaent, 1»aplicació de la
ruleta, el gravat iaitant el llapiu» el gravat al
fum o aessotir.to, «tc>, *iya va ser l'artista que
va trencar eab els
eaqueaes acadèaic»
í va
eaprendre el caaí de la creaeH original, «algrat
ésser un art.ata a cavall de!* dot segles, l'art de
Goya seabla ignorat per la aajoria étïm gravadora
espanyols del III.
Un altre aspecte a destacar del s.XVIIX és la
proliferació de
la literatura al voltant del
gravat. £n el priaer terç de segle» quan Antonio
Palomino publica un tractat sobre pintura, "El
Museo Pictórico", dedica unes línies a parlar de la
tècnica de l'aiguafort. Igual coa uui anyc enrera
ho h#,via fet García Hidalgo, l'intenció de l'autor
n« és dirigir-Íes als gravadors professionals, sinó
als pintora.
El priaer aatiual sobre gravat publicat apareix a
mitjans de segle i es escrit per Manuel de Rueda,
"Instrucción para gravar en cobre i perfeccionarse
en el gravado a buril, al aguafuerte, y al huao"
(1761). Tal coa el h*u títoi indica, ét, un tractat
sobre el gravat calcografió que recull totes les
tècniques conegudes de l'època.
Altres textos
que giren
entorn el gravat
calcografíe des d'un aspecte aés histèric són el
"Discurso histórico sobre el principio y progresos
del grabado" de José de Vargas Ponce 12 -llegit a la
junta pública que es va celebrar* a l'Acadèmia de
Belles Arts de San Fernando el 4 d'agost del 1790-,
el finos repertori d'artites de Juan Antonio Cean
Bermúw.«*z,
"Diccionario
histérico
de los más
ilustres profesores de
las
Bellas
Artes en
19
Espala
j, des d'un aspecte aés li rari, el

11

J . d e VAftGAS POMCI, fÚMSM£m-ÈÚJÚa>EÏ£M-MShm
SLÍ Principio—Z. PfQ/rcBog del gfftbajo» (Madrid; l a p .
de l a Vda.de I b a r r a , 1970)
13

Veure l a n o t a 1 .

?0

d'un aspecte aés literari, «1 poeaa de principis
del sgle XIX del gravador i isipressor Juan Moreno
Tejada, titolat "Excelencias del pincel y del.
buril"".

*« J.«OHIO T2JADA, £AÇ«?ienç;ftf 4tl PlDÇCl I
del l?vril en cuatro gilva». (Madrid: Sancha, 1§©4)

SI

1.2.-

AUTFCE3KNTS A LBS FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
ESPANTÓLES SOBRE TRONIQUES CALCOQBAPIQUBS

Ela texto» espanyol» sobre gravat calcografíe
són, sens* excepció, deutors de Bianuals estrangers,
especia]stent de França.
No «n vm fou en aquell país on nasqué la
calcografia i fou allà taabé on, lògicaacnt, se'n
eoaença a parlar...! a escriure.
El Friser tractat sobre gravat calcografié es va
escriure i publicar a Paría l'any 1645. L'autor es
deia /ibrahaa Bosse i el tftol de l'obra era:
"Traiti des Manieres de graver en tailie douce sur
i*airin par le Boyen des Eaux Portes k des Vernis
Durs I Mola*.
II aanual descriu la tècnica de l'aiguafort,
Encar» que es coneixen
antecedents del segle
anterior, coa per exeapie el gran Durere, és en el
seglc XVII quan l'aiguafort es converteix en una
técn.ca arrelada,
aolt especialaent entre ele
pintsrs. L'obra va tenir «oït bona acollida, i n'és
una bona nostra la seva difusió:
J.'amy 1701 apareix la priae^a reedició1 de
l'obra a càrrec de Le Clerc1. En aquesta nova
edició hi trobea un afegit a l'obra original de

1

".Jouvelle edition
aeniére sont se sert
P E»jerjr, 1701)

augnentée de la nou vel le
Nonsieur Le Clerc*. (Paria:

1

Sebast ien Le Clerc (Meta 1637-París 1714).
(Jravador procedent de 1* escola de Cal lot. Els seus
aiguaforts sén representatiuc de la transició entre
ei 8.XVII i «.XVIII.
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Bosse: •• tracta d«l aètode que feia servir Le
Clerc per aplicar oi «ordent daaunt del aetall. Hi
afegeix taabé una estaapa gravada par F.Srtinger
(Veure pàgina següent).
La tercera edició ¿el tractat de Bosse apareix
l'anjr 1745 i aquesta vegada va a càrrec de
Ch.N.Cochin '. És més que discutible considerar una
reedició a aquesta obra per les raons següents:
- La "reedició" no es fa de la versió original de
1645, sinó de la reedició de 1701, de la qual ja
hea comentat les modificacions
que presentava
respecte de l'original.
- El tractat s'amplia el doble pel que fa a nombre
de pàgines. No és gens estrany ja que Cochin hi
afegeix altres tècniques de gravar incrementa les
explicacions sobre vernís negre (lo confrontació de
l'obra original i la versió de Cochin està «és
àmpliament tractada eés endavant).
- Cochin
sustitueix
algunes
il·lustracions
originals i n'afegeix de noves. El titol taabé en
surt modificat: Dm la maniera
dm gravmr
à 1 ' Eau
Forte
et
au Burir>.
Et dm la gravuro
au maniere
noiro.
Avmc la
facón
dm construiré
lms
Pressms
modernes,
A imprimer
la Tai 1lm-doucm* .
La següent "edició" de l'obra de Bosse va a
càrrec també dé Ch.N.Cochin. Aquesta vegada hi
torna a afegir un nou capítol:"L*impression qui
imite les tableaux, de la Gravúre en maniere de
crayon, & de celle qui imite le lavis", a més
d'afegir-hi dues ertampes gravades per Bonnet sobre
el gravat imitant el llapis, que també apareixen a
l'enciclopèdia francesa. Aquesta edició, però, és
problemàtica per la data de la seva publicació.

* Charles-Nicolas Cochin le fils (Paris 1715Paris 1790). Va ser conegut tant com a dibuixant,
com a i l lustrador i coa a gravador. Fou secretari
de l'Acadèmia. Va estar molt relacionat aab la
Cort. Destaca molt especialment la seva relació aab
el marquès de Marigny, i el poder sobre les arts
que aquest lligam 1 i va peraetre.
• Nouvelle edition revue, corrigée à augaentée
du double, et enrichi de dix-neuf Planches en
Taille-douce, (Paris: Ch.A.Joabert, 17451

#*1

En aquesta qüestió cal destacar ais argumenta da
A.M.Hind an l'arttele **A Mota on Ch.N.Cochin's
sacond revision of Abraham Boasa'«..."*
Tct i qua an la pac i na or. hi ha al ti tol da
1'edició apárela de forma clara l'any en números
romans "MDCCLVIII" (Veure pà«ini* següent), i que
aquest any, el 1758, es repeteix aab xifres àrabs a
l'aprovació de l'obra, Hind creu que hi ha prou
raons per afirmar que l'obra no es va publicar fins
©1 1*7*73. Ve*ea~ies:

A.Mu Hind
A note on Ch.N. Cochin's second
revision of Abraham Bosse's Traicté des manieres d*
graver (Burlington Magazine, septembre 1907 p.39U
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DE LA M A N I E R E

DE GRAVER
A L'EAU FORTE
ET AU BURIN.
ET DE LA GRAVÚRE EN MANIERE NOIRE.
Avec la facón de conftroirc les Freflcs modernes,
& d-imprimer en Taille-douce.
Par A MM A H A M BO SSE , Gravem du Roy,
NOUVELLEEDITION
Revue » corrigée &. augmentée du double,
Et enrichie de dix-neuf Planches en Tmlle~douce*

A PARIS , QUAY DES AUGUSTINS ,
Chez C H A R L E S - A N T O I N I J O M B E R T , Librairt
dc l'Artillerie & du Genie , au coin de la rue GUleCcrtir, I PImage Notre-Dame.
M. D C C

X L V.

Avec Appr&barisn & Privilege d* B«y,
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If

- t'afegit que Cochin intercala «a aquesta edició
de i'obre de Bosse sobre *i gravat a la asnera de
llapis esté extret, tal i coa reconeix al propi
Cochin aa una nota a pau da pagina, del recull de
planxes da l'Enciclopèdia. El text d aquesta part
de l'Enciclopèdia as va publicar l'any 1757. Ara
bé. les estaapes corresponents a aquest text no es
van publicar fins l'any 1767. Tenint en coapte que
tant el text coa les il·lustracions s'inclouen en
la reedició de l'obra de Bosse. ès iapossible, diu
Hind, que la "reodició"
d# Cochin aparegués el
1758 i hauria d'ésser, alaenys, del 1767.
Tot i aixi, aquest arguatnt, considerat de foraa
afilada, és inconsistent jr que de la lectura
d'aquest text s'infereix de foraa indiscutible
l'existència d'aquestes il·lustracions, que no es
publicaran fins el 1767
- Es irrevocable però, que Hind aporta arguaents
incontestables basats en referències de Cochin a
esdeven iaents o obr<is que obliguen a posposar
l'edició d'aquesta obra fins l'any 1773. Un bon
exeaple de contextual ització és la cita de Cochin
present en la pàgina 143, en la que fa referència a
unes estaapes gravades al clar-obscur del pintor
anglès Arthur Pound i publicades a Londres, diu
Cochin " . i 1 y a environ quaranta ans". Però sabea
segur que aquesta sèrie d'*staapes a la qual fa
referència Cochin ea van publicar el 1734-1735 i
s'hi afegia quaranta anys a aquests anys ens ea
aneat «1 1774.
Hind creu que la presència de "MDCCLVIII" i
"1758" eu deu a una errada de l'iapressor.
Aquesta nova datació de la, diguea-ne, quarta
edició de l'obra de Bosse es veu validada a aés per
un arguaent qu-a aportea nosaltres.
El pri«ser tractat de gravat calcografié publicat
a Espanya és de Manual de Rueda i de l'any 1771.
Aquest tractat és, bàsiraaent. la traducció de la
tercera edició de l'obra de Bosse, és a dir, de la
de l'any 174S. En aquesta obra no s'hi endevina cap
•ena de referència a
l'edició tradicionalment
considerada del 1758, referència lògica si tenia en
coapte que l'obra de Rueda aparegué el 1761 1 e.*a,
doncs, el periode en que Buada treballava en
aquesta obra. Aquesta aancança raaflraa, si és que
això és possible, la tesi de Hind. No és gans
estrany que Rueda s'oblidés da las aportacions de
1*edit,ió de 1758 si aquesta obra, an realitat,
encara no havia astat publicada.
Deixisr.t da banda las publ icacions franceses, cal
dir qua al tractat da Bossa as va traduir a
l'aleaany noaés sat anys després de la priaara
edició francesa, traducció da A.Bòchler {1661} i
titulada "Kunstbüchleir handelt von der Radiar -und

Etz-Kun*t, wie man nemlich «it Scheidwasser in
Kupffar etzen Kupfer Plat ten abdrucken soil** I
publicada m Wmvmmhmtg l'any 1632. Encara a Aleaanya
as van publicar duas •«Helena més: una l'any 1761 a
carree
da
G.P.Morath,
titulada
"Grundliohe
anweisung «ur Radiar uns Etz-Kunst" i publicada
també m Nureabar*. L'altra, da l'any 1795. és; a
cèrrac da J.C.Guatla i porta par ti tol "Dia Kunst
in iupfer zu stechen". Citan, també, qua l'any 1801
es va fer una versió da l'obra da Bossa al
por tugué
L'estudi de la bibliografia espanyola sobra
gravat calcografié ha da tenir aolt en compte llur
origen francés i, de forma molt acusada, l'obta que
hem mencionat da Bossa que és, en definitiva,
l'origen dels manuals espanyols. Hem de tenir molt
en compte, a més, que en els estudis sobre gravat
abunden les referències a Bosse preses de la
reedició < -• 1715 en substitució de l'original de
1645. Aquesta circumstància, tanmateix,
fóra ben
poc significativa si la reedició de 1745 no fós més
que això: una reedició. Però, com ja hem apuntat,
la confrontació Am i«*s dues edicions mostra dues
obres amb continguts ben diferents: el món del
gravat ha canv.it molt en un segle. Per penetrar en
l'ettudi de la bibliografia espanyola no podem
obviar les transformacions ocorregudes a França i
que, una vegada consolidades, marcaran el panorama
de la calcografia a Espanya. Per tal d'entendre,
doncs, l'inici
d'aquesta activitat en l'estat
espanyol, farem aflorar, doncs, aquests canvis.

1*2.1.'

TraaifQITMClgai

sòclo-nolitiquea

en

la

calcografia dal s.IVII a Franc*
Quan A.toas* escriu «1 seu tractat, al gravat no
•atè «otaè» a cap trava corporativa, lla gravadora
coapten aab una llibertat que as fa palesa an la
diversitat tècnica 1 teaàtica. Ho hi ha unicitat an
la forna de treballar 1 cadascú aplica el seu propi
aètode. La tasca dal gravador no està catalogada:
no es considera qua aigui un ofici» però taapoc as
considera coa una de les fornes de l'art.
Aqueata situació convida a 1'individualisae.
Delia Bella cerca efectes pictòrica, Mellan* ea
preocupa par la puresa de linees, Nanteui1 a'acoata
al caràcter íntia del retratat i a la versenblança,
Bosse repreaenta teaes quotidiana...Es coaprèn,
doncs, que cada gravador hagi trobat una vàcnica
personal per gravar. Cada artiata té una aanera
d'aplicar l'àcid i de aanejar el buri: Mellan
procedeix aab una talla única, aab un traç siaple
•és o
aenys aprofundit
i sense encreuaaents
lineals. Nanteuil grava servint-se de aúltipleo
tallea que espaia, barreja, hi intercala punts, o
les encreua
foraant col·leccions aés o oenys

El gravat ha aconseguit un aereat força aapli i
a partir de la segon*, aeitat del segle es coaença a
entreveure la intenció
per
part
de l'Estat
d'intervenir en aquest sector. L'any 1651, per
exeaple» l'arquitecte Francois Manaart
proposa
ussuair el control de totes les iaatges produïdes a
França. Aquest projecta, però, provoca la protesta
d*; tots els gravadors. Nou anys aés tard Lavenage
vol aplicar ala gravadors el regia de corporació

AA.vv., litfciid çriÇlgudt içlXgfl lS98~lvvv»
(Parla: Bibliothèque National, 1988)

4«

d'obrers, M b
1* qual co«t «1 Tresor Reial hagnés
incrementat sis ssus ingressos cobrant si «Arree
adquirit pel gravador. Tot 1 qus aquesta operació
taapoc reeixirà és en aquest raateix any quan es
produeix un
canvi
.efinitiu en la feina del
gravador: éa conseqüència del que es coneix com el
decret de Saint-Jean-de-Lue.
II decret de Saint-Jean-de-Lis, promulgat per
Lluís XIV l'any 1660, qualifica al gravat d*art
lliberal; li atorga un caràcter noble, el separa
definitivament dels greais d'artesans perd, al
swteix teaps, i s e l fa seu al posar-lo sota el
control de Colbert7, li gravat, d'ara endavant,
roaandrà al servei del rei.
Els efectes d'aquest decret i de 1* tasca de
Colbert no triguen a aparèixer. In la dècada dels
setanta, a Paris, s'amplia de foraa notable la
producció de gravats en un aoaent en que arreu està
de baixa. Aquest fenomen convertirà la capital
francesa en la aeu del gravat. A partir del 1672,
aplicant les ordenances del 1? de ttig, caldrà, de
foraa obligatòria, fer dipòsit d'estaapes. D'aquest
gabinet en sorgirà, l'any 1812, la Calcografia del
Louvre.
II principal client que té el aercat del gravi.t
és el propi rei. Es fa gravar 1 imprimir nonproses
planxes, les proves de les quals es venen a bon
preu.
Aquesta
política
afavoreix
la
comercialització 1 la difusió
d'obra gràfica,
tanmateix però, provoca també que els teses a
tractar i la forma d'executar*los estiguin dirigits
i controlats. El gravat ea limita a la reproducció
de
pintures
i
d'escultures.
Aquest control

* Jean-Bapti«te COLBERT (1619-1683), Conseller
ordinari del Consell Reial i Intendent de Finances.

•'exerceix a 2'escola do gravadora reproductor» que
•'instaura el 1667 «la Gobelin», dins
da la
Manufactura Reial, sota 1* direcelé de Le Brun. II»
priaera gravadora sen Oérard Audran, Sébaatien Le
Clare. Oérard ÉCelinck 1 Otilas Roua^elet, ala
qual» .reben l'equivalent a un títol da professor i
l'atribució d'un taller dina dala Gobelins.
Aqueata ruptura entre «1 gravat anterior «1 1660
i «1 poatericr •• fa palesa ta»bé antra, diguast-ne,
las dues edicions
da Boaae: la del 164S i la del
1?4§.
Abrah»a Bossa an al "Traite daa Bauleras de
gravar an taille douce et sur l'alrin" coaenta i
defèn la diversitat d'estils qua existeix antra els
gravadora de la aava època:
"II peut estre que plusieurs qui viennent à
s'adonner à cat Art, ont piustot affectation à
una aaniere de graver pronpteaent, qu'a una qui
desande unt si grande egalité a natteté de
hacheures, & laque H e par consequent ne fçauroit
estre ny si prospte ny si aiséa: pour ceux la,
ce que je diray na laa enpecbera paa de sulvre
cellc qu'ils voud~ont, ou finia ou croquée"8.
Trea anys aés tard, repeteix la
l'obra "La Peintre convért"•:

aateixa idea en

"Pour le **it art de la gravure, il ne doit itre
aasujeti, ainsi q'ie celuy da la peinture, à
n'avoir point
de aanière d'autant que las
oeuvrea d'iceluy peuvent quoy qu'elles tendant à

tn U U l f

douçe f t gur l ' t l f t n »

(Paria: 174S), p.4

»
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A, BOSSE, lit,„ptii^ri cgn i?rty am prlelgii
ft univcfieil^t riiltg de tta «Ttt iParis: Heraann,
1064)

*t%

une aesae fin, eat re faitee de diveraea sortea
et, par exeaple, l'on salt que chaqué graveur
peut conduiré ou aener les hacheurea de divera
sena, et en plus gran noabre qu'un autre, car
l'un expriaera aon ouvrage par uue taille ou
hache»re aeule, en groaaiaaant lea traita plua
ou aoina aelon la néceaaité, 1'autre fera le
neaae par deux hacheurea l'une aur 1*autre, un
autre fert. la aesae chose par un gran noabre et
aesae y adjouatant en divera endrolta de petita
traïa et points, pour attendrir nofer ou prendre
enseable lea oabrea, teintea et deai-teinte*, et
finaleaeut d'autres exécuteront...le tout par
pluaieura pointa gros et senus, presses et
élargéa.. .BJULI qu'iaportc
It iict#rt pourvu
«aMBW»3siia»*s»Jfc

JslJtUit!.3sMeV^«^a»^l^>3s»^^Bi Jff.s^M

*

En la reedició de l'obra de Bosse, Cochin
eliaina 1" llibertat en la aanera de gravar i hi
iaplanta un únic aètode: el que a'utilitzava a
1'acadèaia.
Dina
de
la
nova institució, el gravador
reprodueix pinturea d'altrea artiates i no en grava
de prèpia. No interessa que el gravador plaaai la
seva personalitat ni s'expressi aab un aètode
particular, sinó que gravi conforae a l'estètica
predominant i, d'aquesta aanera, lea reproduccions
que faci aiguin plaents 1 es venguin aab facilitat.
L'anulació de l'artista ve deterainada taabé per

** A.BOSSE, "Sur la distinction des diverses
aanières d'estaaper en taille-douces, tant des
originales que des copies'» en Le pejntre ÇonYfrtr

»u* predict 9% utytrgflltt

dllsi

ái ajan ari.

(Parla: Heraann, 1904), cap.VII.pp.160-169

*'S

la seva incorporació en mi tallar de reproducció11»
dins del qual adquireix tan «atil estandaritzat qua
garantitza
l'honoganeTtat
da
la prodúcele 1
detaraina al prastigi da la cata.
D'aquesta priaera distancié
antra
als dos
tractadista* podaa conclourà qua Bossa dirigeix la
seva obra a 1 ARTISTA -Ja sigui pintor, dibuixant o
gravador-, al qual grava aab l'aiguafort las sevas
coaposicions.
Malgrat
qua
Bossa
persegueix
finalitats coaarciais an 1'estaape." *, considara al
gravador un aanufacturador autono».
Cochin dirigeix l'obra a 1'OPEiAlI1* qua as
troba
en
un
tallar
da reproducció. No és
d'estranyar aquest nou enfoc del traçat de Bossa,
ja que Cochin es va forner en un d'aquests tallers,
el de Le Bas, el qual es convertirà en un dels aés
iaportants de Franca'*. Ell aateix, després d'un
viatge a Itàlia í degut als noabrosos encàrrecs,
gairebé no grava i coapta aab un nombrós grup de
gravadors qu
transporten els seus dibuixos sobre
11

En les estaapes Je l'època es Menciona al
dibuixant (del.), al pintot (pinx.), al creador del
irotiu {inv ) , al fabrican* (fee.), al gravador
(sculp. o inc.) i a l*«d:tor (excud.) que té
reservats «Is drets de reproducció.
*• Sobre l'aspecte coaerciai de l'obra de
Bosse,
veure;
W.M.IVINS.
Iaagen
iapresa
i
conociaiento. Anàlisis de la iaagen prefotogréfica,
(Ba
Guswo lili, 1975), pp. 105 i ss.
a

» Courboin, op.cit., p.S9, ens resuaeim an
poques paraules la tasca del gravador en el segle
XVIII: "La gravure est reglé par un prograaae
d'enseable: les graveurs seablent y tenir leur
partie dans une syaphorue bien orchestras, i Is
lexécutent aver aapleur et dans un gran style,
aais c sont essentlelleaent des executants".
»• Veure:
F.COURBOIN.L'estaape
française.
(Paris à Bruxelles: G.Van Oest et Cie, 1914),
PP 13i ss . GAUCHER. "Le Journal de Paris**, (12,
aal,
17B3);3.i.GOiO>PlT,
"L'artista", Portraits
int iaes du XVI11 siècle, (IBS?), relligat al davant
de l'obra de La Bas en el Gabinet d'Estaapes,
aanuscrit da Joullain fill.
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•1 •·t·ll»·.
Resp«ct« del contingut d« les dues obres, 'loas*
va dedicar dos terços del seu «anual ai gravat m
l'aiguafort al vernís dur i «Is pàgines al tou.
Cochin transcriu ela capítols da Bossa sobre al
vernís dur i amplia an quaranta-vuit pagines al del
tou. Per aquest autor, l'aiguafort aab varnls tou
és la pràctica noraal i són poques les planxes que
no estiguin gravades o coaençades aab aquesta
tècnica.
El gravat a l'aiguafort aab vernts dur era el
millor procediment que coneixia Bossa per a iaitar
els efectes del buri sobre el metall
Aquest
gravador havia aconseguit gravar aab una tècnica
senzilla i ràpida coa és l'aiguafort els resultats
d'una aés difícil i laboriosa coa és la del burí.
En el segle XVIII, quan el gravat es reserva
bàsicament per a reproduir pintures, els resultats
lineals i contrastats que perseguia Bosse són
obsolets. Contràriaaent, es tendeix cada vegada aés
a une
"gravure moèlleuse"
que interpreti en
claobscur la paleta pictòrica.
Aab el nou rol que adquireix el gravat, el
vernís dur es substitueix progressivament per un de
aés tou que és el negre actual. La resistència que
ofereix el dur a la punta de gravar és la que,
segons Cochin, provoca la inflexibi1 i tat de l'obra.
Un altre inconvenient d'aquest vernís és que no es
pot creaar aab l'aiguafort ordinari o àcid nitric,
sinó que necessita un mordent especial compost de
vinagre, de sal aaonlaca, de sal comú i de verdet.
S'anoaena l'aiguafort "à
couler".
perquè cal
vessar-la
íninterroapudaaent
sobre
el
coure
sostingut en un pla inclinat; aquest dispositiu és
necessari per evitar el pòsit de les sals en els
solcs del couro que impedirien l'acció del mordent.
Aquest aiguafort actua lentaaent i desprèn uns
vapors aés desagradables que el nítric. La aajoria
de gravadors del XVIII no l'utilitzaven.
A L'acadèmia, els criteris estètics del gravat
es fonaaenton en la versemblança aab l'original que
es tradueix: Una estampa està aés ben gravada coa
aés capaç és d'interpretar aab blanc i negre la
paleta pictòrica. La millor aetodologia és, segcns
Cochin, la d'evitar als contrastos pronunciats i
anar representant les masses d'ombra d'una manera
*• Per a aés inforaació veure • Ch.MICHEL,
Charles-Nicolas Cochin et l e l i v r e illustré au
XyiHèaièola. A v e un catalogue ralaoané das livrsg
illustres par Cochin If3t-I?t0. Oanèva; Lib. Droz»
1987) pp.136 i sa.

conjunta: **Ja na prét«ns pas pour cala qua l'on
toaba i faira sas ouvragas tria; ja souhaita au
contraira quila ayant da la forca; car la forca
4'una Estaspe aa consista pas daña la noicaur, aais
daña la diainution ou degradation das clairs aux
c
bruns... "'V Aquesta és la
aanara
°« «ravava
Cochin, la qual asta aolt relacionada aab ais saus
dibuixos fats a la aina da ploa sobra vital.la, aés
adequats par a raprasantar aassas da clarobscur qua
un traball lineal.
Bossa, contrirlaaant, juca aab
ais afectas
contrastats da llua 1 da foscor. Representa la
profunditat
an
diversos
plans
parfectaaant
diferenciats. Las figures del priaar taraa reben un
tractaaant vigores qua las destaca da las deaés i
centran l'atenció da l'espectador. La llua retalla
les
aassas
d'oabra
i
als
contorns negres
pronunciats. Per aconseguir aquesta oposició de
tons. Bossa, quan dibuixa aab la punta sobre al
vernís. aprofundeix en el aetall en les zones
destinadas a ser aés negres, de nanera que el
aordent hi actuarà aés activament que en aquelles
on noaés ha descobert al vernís. Per aconseguir-ho,
el gravador disposa de dos tipus de puntes: unes
punxegudes i esao1adés i las alt
arrodonides,
aixi cca taabé de la échoppe, la misió de la qual
és difuainar el traç deixat par la punta, tal coa
ho fa el burl
Cochin, en canvi, recoaana gravar aab puntes
arrodonides per evitar que s'endinsin en el aetall
i noaés aixequin al vernís, i d'aquesta aanera,
aconseguir una craaada regular i araònica. Segons
el gravador, si alguna coaposició requerís un to
aéf vigores que la nsta, as pot afegir aab el
burí.
Cochin incorpora al tractat dr Bossa un apartat
sobre el gravat al buri. SI bé no és la técnica
capital da l'obra és iaportant, segons Cochin, qui
el gravador la conalxi parqué alguns tenes, per la
seva naturalesa,
es convenient gravar-los aab
aquest instruaents. Posa coa axeapla els retrats.
Altres tècniques que figuran en la reedició de
Bosse són el gravat al fuá i 1 estaapacio e n cc,lors
introduïda par La Blon (1745), el gravat iaitant el
llapis i el lavaaent (1758). Són tècniques que
naixen en aquest sagla aab la finalitat d'eaular de
la aanara tés fidel possible els dibuixos i les
pintures, doncs són als principals objectes que es
reproduiran aa al aetall.

•• Op.cit., A.losse, 1T4S, p.114

A part da las innovacions tècniquas, Cochin
incorpora an la reedició da Bossa als fonaaants
bàsics da la nova astática il·lustrada. La sava
obra es converteix an la graaàtica dal nou astil i,
par a nosaltras. al nillor docuaent da coa as
gravava a França an l'època.
Bossa no és doctrinari. El sau aanual is un
receptari tècnic i poc aás. Cochin, an canvi» és un
propagador
da
las
taorias
neoclàssiques
pradoainants i las aplica al cravat an un conjunt
d« principis i aàxiaas qua ans racordan a Leonardo
da Vinci. Par axaapla, quan Cochin coaenta qua
1'aspirant a gravador
ha
de
saber dibuixar
corractaaant abans d*iniciar-se en aquest art i
cita ais estadis an 1'aprenentatge del dibuix, es
serveix de les paraules del tractadista italià:
Leonardo da Vinel**
"Estudiarà
copiando
buenos
dibujos,
para
acostumbrarse
á
un
contorno correcto; luego
dibujar* el natural, para
ver la razón de las cosas
que
aprendió antes; y
últiaaaent
debe ver y
•xaainar las
obras de
varios
Mast ros,
para
adquirir facilidad para
practicar la que ya ha
aprendido"

Ch.N.Cochin»•
"II
doit
s'appliquer
forteaent
à
dessir-er
long*teas des pieds at
des
aains
d'après
1'antique,
sur
le
natural à d'après les
Tableaux et ¿ O S I/© 81 S © % la S
d'habil es gens

En els principis sobre el gravat a l'aiguafort,
Cochin repeteix alguns tenes que ja havien tract tit
el 3 clàssics. Per exeaple, coa rep asentar If pell
huaana1* adequant el treball en funció de si es
tracta de la d'un hoae o la d'una dona, la d'un
jove o la d'un veil, etc. Aquesta teoria del decor,
,f

Leonardo da VINCI, El Tratado de la Pintura
y lo» tras libros qua sobre el ai sao arte escribió
Leop Bautista Albarti, Trad.
a ilustrado con
algunas notas da Don Diego Antonio tejón de Silva,
(Madrid; lap.Real, 1877), p.3
»• Op.cit., A.Bossa, 1745, p.98
'* Op.cit., A.Bossa, 174S, p.72

ja exposada par Laonardo**, no noais as cantra an
la figura huaana, sinó qua s'extén a la aajorla
dais tanas a raprasantar: als diversos tipus da
taixits i ropatgas". als caballa, 1'escultura.
1'aigua, ate. Cadaacun d*aquests elenents requereix
un tractaaent especial i diferent.
Un dels aspectes ais rallevanta da Cochin is la
iaportincia
que
Jéna
a
la Perspectiva per
representar la degradació dais
objectes i la
preocupació del clarobscur per interpretar ais
diversos tons da la paleta pictòrica. Influït per
les teories de Leonardo da Vine i. Cochin distingeix
la perspectiva lineal da l'aèria. La priaara es
basa an la coabinació de linees ais o nenys
gruixudes i properas les unes a les altres, de
•añera que coa ais lluny és 1 objecte, aés fina ha
d*ésser la punta i aés pròxiaes les linees que es
tracin aab ella**.
La perspectiva
aèria, es
fonaaenta en el
principi que coa ais allunyat és un objecte, aés
clar
i
desdibuixat
s'ha
de representar, i
viceversa, coa aés a prop, aés fosc i detallat.
Cochin, per explicar aquesta proposta, utilitza
1'arguaentació de Leonardo, la qual es basa en qué
els objectes
coa aés allunyats es troben de
l'espectador aés aire hi ha entre ells i per aau»;'.
aotiu es perceben aés clars i «ens* precisió**.
Bouse, tal cua es nostra en l'estaapa P del sau
tractat, utilitzava les
dues
perspectives de
Leonardo. La diferència entre aquest gravador i
Cochin, és que el priaer secciona l'«.pai en plans
força d#»liaitats que corresponen a les diferents
creaadas d'àcid. Cochin, en
canvi, cerca una
degradació
tonal
progressiva,
sense
talls
pronunciats ni interagencies. El aateix objectiu
persegueix aitb
les oabres
que projecten els
objectes, les quals no han de ser aai tallades en
sec, sinó difuainades. Tal coa deia Leonardo, "que
apenas se advierten, y que estan desechns, que no
se ve donde acaban"* *• El s contorns de les figures
*• Op.clt., L.da Vinel, p.20
ai

Op.cit.. A.Bosse. 1745, p.74.
la cita de Laonardo da Vinel, op cit.
i •

Coaparar aab
p.66

Op.eit., A.Bosse, 174S, p.78

'• Ibid., p.111. Coaparar amb Leonardo
Vinci, op.cit., pp. 3t, 31, 116, 141 i IS?.

da

•• Op.eit., L.da Vinci, p.2i
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taapoc han d* ser retallats**.
En «1 capítol sobra las Máxiaas generals d«l
cravat al buri, Cochin, una vacada ais, rapataix
alguns dala pracaptas dal pintor 4a V inei. Par
exemple, an al moment da coapondra un taaa da
història» Cochin, icual qua Leonardo. racoaana
«stablir un asboç da tota la composició 1 no acabar
cap figura fins qua tots als elements hi sicuin
representats. Posterioraant, si hoa està satisfet
del dibuix, s'hi podan afegir els detalls**.
Els temes que as craven •·n «Is mateixos que es
pinten a l'acadèaia la qual, hereva de la concepció
humanista, va mantenir durant el segle XVII i bona
part del segle XVIII la superioritat del pintor d*
histèria sobre els deaés cv . Aquesta primacia de la
història
també
repercute
cravat,
Efectivament, aquest tema junt aab el retrat -que
arrenca de la tradició de la il·lustració del
llibre en segle XVI en el que es solia acompanyar
el retrat de l'autor-, són els dos motius més
gravats de l'època.
Cochin, quan amplia el tractat de Bosse. dedica
una atenció especial a la història i al retrat, i
comenta el diferent tractament que, per la seva
naturalesa, requereix cadascun d'ells. Remetem-nos
al text:
La histèria**
"Dans l'histoire on suprime toutes les petites
parties pour ne s'attacher qu'aux grandes, à
l'on pe»nt sans s'arrSter è des details peu
importants. Le peintre entierement mattre de son
sujet, & n'ayant point d'objet particulier en
vúè qui puisse 1'at tachar servileaent. n'est
occupé que du soin de former des traits grands k
hardis qui puissent concourií à 1 * intelligence
genérale du sujet..."

*• Op.cit., L.da Vinci, p,2l
** Ibid.,p. 113, Comparar
Vinci, op.cit., pp, 7 i 113.

amb

Leonardo

da

•* Par a més informació veure: R.t. LIE, üt
pictura poesis.
La teoria
humanística de la
pintura, Tiadrid; Càtedra, Tslll, p.38
•* Op.cit., A.Bossa, l?4S, p.XXH
%V

El retrat»»
"Le Portrait se point i la vérité suivant las
•••as principas, sais avac catta différanca qua
1'exactitude avac laquelle la Paintra fuit la
aodéla qu'il a davant las yaux, 1'obliga à
randra avac la plus grand soln tout ea qu'il
dácouvra dans la natura
jusqu'aux noindras
chosas... ayant fini la tita avac una si «randa
precision, il ast oblige da tarainer la rasta i
proportion, sans cala 11 na paroítroit qu'une
ébauche an coaparaison da la titaM.

El retrat requereix una
versemblança i un
reconeixement dal nodal qua as pinta i condiciona
al gravador a dibuixar «inuciosaaent els detalls
que podan seablar insignificants an altres tenes.
Cochin recomana gravar-lo aab el buri, ja que
"c'est ce fini a cette execution precise qui
parfai tenant bien rendu»» par la propeté du Burin".
Contràriament, els temes d'història són raés propis
d'ésser gravats a l'aiguafort: "Le plnceau libre
est mieux rendu par la hardiesse A facilité de la
pointc i l'eau forte".
Aquesta adequació de la técnica al tema, la
troben. una vegada més. en el capítol sobre el
gravat en petit. Cochin es va destacar en la seva
carrera de gravador con il·lustrador** de textos,
en els quals es requerien estampes de petit format.
La directriu de la manera con gravava en petit la
resumeix tot dient: "La Gravure en petit doit
conservar une idee d'ébauche. A que plus on la
finit, plus on lui 6te son principal nerita qui
consiste dans
1'esprit et
1'hardiesse de la
touche***1. Per aconseguir-ho
reconana
que la
"planche soit entiéreaent gravé a l'eau forte s'il
est possible", ja qua el buri "qui travaille
letenent et avac froideur... diainue l'tne et la
légératé".
Com
poden
comprovar,
l'autor
reconana
l'aiguafort o el buri segons el tena que es gravi.
Ell coneixia els dos procediments. ja que en el
*• Ibid., p. 1XIII
•• Veure, Ch.Michel, op.cit., pp.23 i ss.
•* Op.cit., ABosse, 1?4S, p.tt
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doaicili p·t·rn·· havia après a aanejar al buri i,
en al tallar da La Bas, 1'aiguafort. Pocs artistas
da la
sava èpocrt «audi an d'una foraaci6 tan
coaplata, ja qua Molt sovint als gravadors doainen
noaés una da las duas tècniques.
Das da la fundació da l'«scola da reproductors
da finals dal sacia XVII als Gobelins, a part dais
alguafortistes capitanejats par Audran, va iniciarse un
corrent *és
"conservador** foraat pals
burinistes especialitzats en al retrat. Entra ells
es dastaca Piarra Devret, Jean Dt.ulé Jean-George
Wille i al sau deixeble Jaan Bervic. Wille, igual
que La Bns**. té un dels tallers de gravat «és
iaportants dal s.XVJIl francès.
Cochin coneixia aquests dos corrents estilístics
del gravat i encara que és
partidari de la
priaera. on all s'ha foraat*4, reserva al buri pals
retrats.
Acaba el prefaci da la r#*idició de Bossa
amb una
conclusió
que
as
convertirà en 1 *: doctrina
predoainant al llarg del segle XVIII
principis
del XIX:
"Laissons done

la GravOre au Burin briller dans

•• Charles-Nicolas Cochin va néixer en el si
d ' una faallia d'artistes l'any 1715. El seu pare
era un gravador remarcable que foriava part de la
segona generació de gravadors reproductors dels
Gobelins, de la que es destaquen figures coa
Devret, Poilljr. Tardieu, Siaonneau, etc. La seva
«are, Madeleine Hortheaels, era
una burinista
experta coa les seves duas geraanes, una de les
quals va contraure aatriaoni aab Tardieu. En:
S.10CHE1LAVE, Les Cochin, (Paris: G.Pierson et Cie,
s.d.), col. "Les artistes Célebres**.
•» Vaure: GAUCHEE, "Le journal da Paris", (12,
aai,
l?S3h
GOtfCOUiT,
**L artista". Portraits
inline» du XVIII siècle. (18S7), relligat al davant
da l'obra da La Bas an al Gabinet d'Estaapes,
aanuscrit da Joullain fill.
•* Audran va iniciar un corrent estilístic que
va sar continuat par Nicolas-Henry Tardieu (16741749) i el sau deixeble Philippe Le Bas (17071783» Aquast darrer dirigirà un dais tallers aés
i aportante da Paris, an al qual as foraari Cochin,
Vaure: F.COUEBOIlf, L' es t aape f ranea i se, (iruxell«s
et París: 3. Van 0#si at Cia, 1914), pp. 13 i ss

ti

1'execution das portraits oú l'eau-forte n'est
pas si hareuse, & reservons-la pour los aorceaux
d'histoire oú sil* répand plus de goüt a de
facilité, a pour Is patit à qui «lis donna un
•sprit à un naractère d* dessin qu« Is Burin
auroit bisn ds la pains à iaiter".

Boss», a diferència ds Cochin, no estableix una
correlació entre la tècnica (Aiguafort o burí) i el
teas, L'interès d'aquest gravador es cent ra an
l'aiguafort al
vernís dur
i la possibilitat
d'iaitar aab aquest procediaent els resultats del
buri. En cop aoaent es planteja la aanera coa
gravar els
diferents
teaes
ni
ofereix cap
adoctrinaaent. Cochin, en canvi, qutn reedita el
aanual de Bossa, li configura l'estil acadèaic que
regia l'art de la seva època. La llibertat que
oferia Bossa en la aanera de gravar es substitueix
»/«r una doctrina en la que cada detall hi es
crnteaplat i res es deixa a l'atzar.
Les innovacions que incorpora Cochin en el
tractat són comprensibles si tenia en compte que es
va formar sota els auspicis del nou regia i que, al
llarg de la seva vida, va mantenir molt bona
relació aab la Cort i va prendre part activa en la
direcció artisitica de l'acadèaia a ait jans del
segle XVIII ,§ . Tant en la teoria
coa en la
pràctica, es
va convertir en un dels màxims
exponents del gravat sota el regnat de Lluis XV.

1739 Cochin és anomenat dibuixant
dels
"Menus-Plaisirs".
el
1741
agregat
de
l'Acadéaie Royale 1 el 1751 acadèaic, el 1752.
després de la aort de Coypel el succeeix en el
càrrec de Guardià dels dibuixos del Rei. El 1755 és
anomenat Secretari i Historiògraf de l'Acadéaie i
dos anys
aés tard
rap al
titol de noble,
convertint-se en el consallar, vigilant i dirigent
del gust artistic Veurà, S.ROCHEBLAVE. Les Cochin,
(Paris: Lib. da l'Art, G.Pierson at Cie. sd.). col.
"Las Artistas Célebres", pp.?? 1 ss.

1.3.1.- MANtfSCllTS;
ANÒNIM: Método par» gravar #1 agua fuerte y «obre
•arfil (sacona aeitat sacia XVII)
GONZALEZ Dl SEPÚLVEDA. Padre»: Pl»rl (1789-1793)

13 2

TBACTATS I MAITOALS:

GARCIA HIDALGO, José: Principio» para estudiar al
nobillsiao y real Arta da la Pintura (1680-1691?)
PALOmifO DI CASTiO Y V1LASC0, Antonio: ¿1 Museo
Pictórico y Escala Optica, Tosí II. P-actica da la
Pintura (Madrid: Vda. da Juan García Infançon,
1724), (2n.ed. 179S-1797; 3ar. ad. Buenos Airas,
1944; 4c.rt.ed., Madrid 1947 i Sena, ad., Madrid
1988).
MOMTOli; Bernardo: Secretos
•ec&nicas. Recopilados . ?

da
rala» y
traducidos da va;ios, y

coa otras varia» curiosidades ingeniosas (Madrid:
Oficina da Antonio Marín, 1734)
(Barcelona: lap.Marie Ai.cela Marti Vd.,1734)
(2a.ad. Paaplona:Herederos da Martinez, 1753; 3a
ad. Ibid. 1757; 4a.ad. iadrid: Joseph García Lanza,
17S8; Sa.ad. Barcelona: lap.J.Girart. 1761; 6a.ad.
Barcelona: T«p.M.Angela Marti, Vda., 1761; 7a,ad.
Madrid: lap.Vda.J.Muñoz, 1761; 8a.ad. Barcelona:
lap. J.Girart, 1770; 9a. ad. Madrid: Doblado, 1792;
i 10a.ad. Madrid: Iap.de Davila, 1341)*

* Las diferents edición» són catalogades a
PALAU
DULC8T»
Antoni,
Manual
del
libreto^ ^
hi s panoaae r I cano. (Barcelona: Librarla Palau, I l 4 i 9 #
1977), t i , 1917, pp.i4Í-146

OfiELLANA, Franc i BOO Vicente: lraU do da b«rnicM, w
ohtrol». enaendado y añadido an u t i «egunda
adición d» nucha» curiosidad»», y aumentado al fin
oon otro da •iniatura para aprender faoilaente a
pintar aín sias^^ro..,. (Valancia: lap.da Josaph
Garcia.1755) 2a.ad.
(•). - No f-mm troba, i cmp referencia a la la mi.
UINGUET IREAL,
Pablo: Deaostrac ion para saber
gravar laainas da cobra, y de aadara: porPablo
Minguet (Madrid: lap.da 1 autor, 1761)
RUEDA, Manual da: Instrucción para gravar an cobra,
y perfeccionarse an al gravado A buril, al agua
fuarta, y al huao. con al nuevo aathodo da gravar
las plancha» para astaapar en coloras, à iaitacion
da la pintura y coapandio hsitórico de loa *a>»
invancién hasta
Ibarra, 1761)
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el

presenta,

(Madrid:

Joachin

DICeiOMAllS:

REJÓN DE SILVA, Diago Antonio: Diccionario da la»
nobles arte» para instrucción da lo» aficionado» y
uso da los profesores. Contiene todos lo» terainos
y frases facultativa» da la Pintura, Escultura,
Arquitectura y Grabado, y lo» da Albañileria 6
Construcción. Carpintería da obra» da fuera. Montea
y Cantaria A. con sus respectivas autoridades
sacada»deAutora» Castellanos, según al aétodo del
Diccionario de la Lengua Castellana coapuesto por
la Real Acadeaia Espaftola. (Sagovia: Iaprenta da
D A.Espinosa. 1788)
MA1TIM1Z, Pranoi»oo: Introducción al conociaiento
ém las
Baila» Arta» 6 Diccionario aanual da
Pintura, Escultura. Arquitectura. Grabado. Con la
descripción
da
su»
aé»principal»» asuntos.
Di«pua»to y recogido p o r v a r i o » autora», asi
nacionales cono
e«trangaros, para
u»o da la
Juventud e»paftola (Madrid: Vda. da Escriban, 1788)
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