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Tanca aquest capítol alguns comentaris sobre la 
impressió. La planxa s'entinta amb un tampó "lleno 
de negro graso". es neteja amb la tarlatana i 
finalment, per a obtenir blancs purs, es passa el 
palmell de la mà. 
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En l'originai trances, Robert Bonfils intercala, 
per exemplificar aquesta tècnica, dues estampes: 
"La verge i 1'infant" de Mantegna i "La malenconia" 
de Dürer. 

LA TAILLE-DOUCE EN ITALIE AU XV SIÈCLE 

PL. I l l 

M A N T I G N A — L. Viert» et I ' •««•«t . 

L-orJwe erwu.cKM. de MoMegno est M M Cm t.o.f * * * * * 
,enu Les volume* «on. e .pr .me, par des I d l e s I.Hes. oWque* e» 

porclleles ne se ernisant que rorement 
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PL. IV LA GRAVURE AU BURIN AU XVI SIÉCLE 

Albert DUREU — Lo mt\o»toLt ' I S M ' 

Jamón I* met<*r de gravrur au bunn n o ete ou«v lom qu avec 
A Durer Lo purete du trci» M r l n points en ménooeont le Wane 

pap<e* du •ott mtro'ler la lumtére 
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2. gytyjil » In pmla Mtfi E s irsvs ast» una punta 
d'acer o asb una de diamant. L'efecte que produeix 
és, segons l*tttttor» *ua poc© bisado" degut a lee 
rebaves les quala no resisteixen una tirada aassa 
llarga ja que la pressió ds la pressa les aixafa. 
La solució que propesa leaflla és l'aceratge d* la 
pi. ft ft. Hil * 

3. Q&SUiLJLAlMlÉ3UktSiXli •« un dels procediments 
sé» apreciades per l'autor; "Mediante renordeduraa 
y completando el trabajo con el buril y la punta 
seca, el grabador obtiene negro» aterciopelados y 
profundos que ninguna otra técnica puede ofrecer". 

3.1.- El vernís; En rl tp\, rs destriii un verms 
negre cospost de ce»r« vero*, -i * -* l ir.-* • , ¿ « i de betum 
de Judea, 

BonfilSt igual que la n. i • r i •» ir . <= ' <• r. 
hes estudiat, cosenta la non^^i'at :< fije ••• 
vernís perquè s'endureixi i '••.i i ir i-¡ •- : - f '• •. •- t> . 
setal 1. 

Respecte del calc, no ofereix cap <. ostentar i . ja 
que dibuixa direct asen! sobre i a planxa 
envernissada. 

3.2.- La "sor su re": Tradu»t. per la "sordedura", 
en català l'anosenes 1» isos»e«*ada o cresada. 

L'àcid nítric cosen-ial s'ut.li .- i í>.-i: i •- i* <;'•' 
aigua entre 20 í 30 frau» <\f] i»-s.»-.i- i.is,"Ki.) 
•ordedura da un rasgo corroído d»"í; *u<i i m» .M c - '•:•-
sus bordes, librando de la sequedad al tirai»-, • s.: 
suy preferida frecuentemente por los pintores". 

En canvi, el perclòric de ferro a 35 graus és 
d'acció lenta i de neniada profunda» apareguent en 
l'estaspació un solc net i pur. Malgrat que Bonfils 
afiraa que els gravadors de reproducció l'havien 
utilitzat *istesàticasent, a nosaltres no ens 
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consta. Per la informació obtinguda en la 
bibliografía consultada creiem «**¿ es va emprar «é» 
l'àcid nitric que el p e r d o n e , 

3,1.- Vernís *è f-emordre"; Traduït al castellà 

eos "barniz de reüorde'iura**, no tenia cap 

denominació propia en català. 
Després d'una prova d'estat, el gravador pot 

decidir aprofundir més ell solc». Per fer-ho, el 

millor procediment és aplicar amb un roleu de cuir 

el vernís "à remordre* ja o.ue només es cobrirà la 

superficie de la planxa tot deixant els solcs 

dest oberts, lew zone» més suaus es poden preservar 

amb ei -.erms de pinzell o» «nomenat també, "à 

recouvrir*. 

3.4.- Els retoc»: Per a rebaixar o suprimir els 

solcs es procedeix amb el brunyídor o el raspador 

Igrattoirl. l*er a polir la correcció es frega, 

segons Bonfils» emb un carbó de til·ler a«b oli-

igual col en ei segle. XVIII,!- o amb pols 

d * e*•« r i i. 

Sí el solc '-'s mel» profund, es proposa utilitzar 

el coapàs de ^ri.¡\-..c •• »• i martell. 

L'apartat -n- ¡- ¡ imt- una riota desconcertant; 

"ios grabadores ai t.uiil suelen preparar y terminar 

la plancha d" o!r»-. ' rebajándola ligeramente con 

el aguafuerte*11. Algun teòric, com Máxime 

l.alanne1 J , argumentava que després de retocar un 

aiguafort amb el burí, e« cremava lleugerament amb 

11 M W ' M Dr R U E D A , instí u. • i(.-ti p « i a ïíiavr_ejï 

..obre.... «Madiid: Joachin Ibarra, 1761), p. 4 

11 Op.cit., R.Bonfils, p.SO 

M M . I X I W V . K , I r a i t é d e i < i . j t i a v j i e Í i ' •- t u 

f o i t » . ¡ P a r i s - ' a d a r t e t l . o u - p i ^ t , l«» . i t : ; 

842 



àcid per unificar els solcs, de manera que els del 
burí no es notessin. Ara bé, no trobem una 
explicació del perquè en una planxa gravada només 
al burí s'acabi amb un bany corrosiu. 

4« Vernjs tou• Bonfils informa que antigament per a 
imitar el llapis es gravava amb unes ruletes, però 
que a partir de la introducció del vernís tou os va 
millorar la tècnica considerablement. 

Tant la composició ie\ vernís lou com ei 
procediment que descriu l'autor és similar al dels 
demés autors estudiats: S'envernissa la planxa, 
s'hi api ic«\ un paper humi't i es dibuixa al damunt 
amb un 11* »is dur. El traç del llapis descobrirà el 
metall, el qual, després d'un bany corrossiu, 
quedarà gravat. Pels retocs es recomana utilitzar 
les ruletes ("pequeña espuela de acero punteado") 
de diferents numeracions, tal com es represente-i en 
la i 1. lustrado : 

p^ §^ is^ 

5« L' ajguatinta: L'aspecte del lavament , s'oH. . 
d'una manera força senzilla: "Consiste en prodiu ir 
por orden sobre la superficie del cobre un fondo 
graneado que pueda retener la tinta". 

Per aconseguir el granejat, 1'autor explica el 
mètode de la resina. Les explicacions que ofereix 
no són cap novetat: Cal comptar amb una resinadora 
'boíte à grain) proveïda d'un ventilador o manxa 
que provoca una boira de pols de resina. 
S'introdueix la planxa a l'interior d'aquesta caixa 
perquè la pols s'hi dipositi, tenint en compte que 
eis grans més grossos són els que cauen primer. A 
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continuació s'escalfa la planxa perquè els grans 
d'hi adhereixin, i després de reservar amb àcid els 
espais que hom es desitgin blancs, es submergeix en 
el b*nv corrossiu. Acompanya l'explicació amb la 
següent il·lustració: 

Fig». 45 a 40. El Acuatinta. 

Caja de granos. A ¡a derecha: l l Grano» de mina considerable-
roente aumentadoi, puestos sobre el robre; 2: Granos después de la 
cocción; 3: £1 ácido, figurado por flechas, ataca el metal en el cp . i co 
dejado por los granos; 4: Aspecto de ia plancha luego de la acción 
corrosiva del ácido y una vez despejada la plancha de la resina. 
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6« Gravat al sucre: El procés quit descriu Bonfils 
és igual a l'actual: "Con tinta china «aturada de 
azúcar el artista trabaja a la pluma o al pincel 
sobre una plancha de cobre cuidadosamente 1 tapia. 
Una vez concluido su dibujo, cubre la plancha con 
unas Heteras pinceladas de barniz, y luego de 
secado» suaerge la plancha en un cubo de agua. El 
aztícar se diluye en seguida y deja el cobre al 
desnudo de granos de resina al conjunto» no falta 
mis que aplicarle el ácido para obtener una 
aguatinta**1 * . 

?• aguatinta en colors: En el text s'exposa ei 
•ètode del* registres i el de lea aonyeques. 

7.1.- Eegistres. Roger Pla, tradueix el 
"repérage" francès per "«arca" que prové dels 
"dos agujeros de aguja colocados en los puntos 
opuestos de la coaposición serán practicados en 
el cobre y servirán de marcas". Tanmateix és m's 
conegut amb el nom de registres. És el primer 
manual on es descriu detalladament aquest 
procediment. Per la seva novetat transcrivim un 
paràgraf de l'autor: 

"El impresor comenzará el tiraje por la 
plancha reservada a las partes amarillas, 
teniendo cuidado, antes de retirar la 
prueba, de agujerear el papel con una aguja 
en el lugar de las marcas, Llevará esta 
sisma hoja sobre la plancha del rojo 
fijándola con dos agujas que atravesarán 
los agujeros del papel y las marcas de la 
segunda plancha, Así hará también con las 
planchas del azul, luego del negro, que se 

14 Op.cit., R.Bonfils, p.52 
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aaea sisapre al ultimo. La ««parpo»icion de 
los coróle» debe reconstruir el «ocíelo 
original**11. 

7.2.- Impressió a la monyeca; ís menester, 
segons Bonfils dues planxes: Una pels colors i 
1*altra pel negre. La primera s*entinta amb 
diferents monyeques, una per a cada color; "cada 
plancha puede implicar diez, quince, veinte 
tonos o más". En l'època que Bonfi's va escriure 
l'obra les «onyeques eren reemplaçades per 
pinzells. 

8.- La manera negra: Malgrat que ei segie XIX ja 
van aparèixer màquines per a granejar la planxa, en 
aquest manual, com en d'altres d'aquesta època16, 
es parla nones del "berceau". Per aconseguir els 
blancs i mitjos tons, es suprimeix el gra anib un 
brunyidor i un raspador (raelo ir). 

9«" "Puntillado": El gravat puntejat o "point i lié" 
consisteix en "traducir los temas mediante la ayuda 
de puntos", executats o bé sobre el vernís o 
directament sobre el metall. 

1 s I b i d . , p .54 

1 8 O p . c i t . , G.Cochet , p .149 
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A continuació» l'autor inforaa «obre algun» 
aapect«s relacionats amb el gravat calcografié, 
d*entre ela quala ena intereaaa destacar: 

Les "REMARQUIS": Malgrat que Soger Pla tradueix 
aquest concepte amb el sot "anotaciones", creiem 
•és entenador mantenir la denominació francesa. Les 
"remarques" són "los croquis» ensayos de puntas 
hechos por el grabador al «arfen sobre el cobre, en 
el curso de su trabajo". Aquestes indicacions 
s*esborren en el tiratge definitiu. 

La PROVA "RETROUSSÉE": Roger Pla el tradueix COK 
"prueba levantada", malgrat que és més freqüent la 
denominació francesa "retrouster". 

Els MARGES: "Son la parte que queda blanca en torno 
a un grabado. El tamanyo de los márgenes varia 
según los modos o el gusto de ios artistas". 
Actualment, no es solen deixar uarges, sinó que la 
imatge arriba al límit de ia planxa. 

A part de criteris estètics, antigament es 
deixaven marges perquè ia cera que encerclava la 
planxa per a contenir el mordent, cavalcava sobre 
el metall, i si no es deixés un espai blanc 
prudencial quedaria gravat el limit irregular de la 
d 'í t u P f* F* M . 
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FELICE M1LIS-MARINI: 

iJL mv«fwr t« x. dejais procedjwicn^of de arcado 

Tradït de la segona versió italiana al castellà per 

Joaquin Arce 

la.ed.italiana, Milano: U.Hoepli, 1916 

2a,ed.italiana, id.1924 

la.ed.espanyola, Barcelona: E.ffeseguer, 1954. 

2a.ed.id.l9?3 

848 



BIOGRAFIA I I L'MJTOR 

Lea poques noticies que he» trobat sobre Felice 
Meli8-Marini les deben ai traductor del 
Joaquin Arce, el qual les acoapanya al principi de 
la versió espanyola. 

Felice Mella-Marini va néixer a Cagliari 
(Sardenya) el 1ST1, i aort el 1953. De aoit jove va 
abandonar la carrera d'arquitectura -el seu pare i 
el seu avi eren arquitectes reconegut»-, per a 
dedicar-se plenament a la pintura. Un dels 
professors al veure la predilecció de Melis-Marini 
pels dibuixos fets a ploaa, li va suggerir el 
gravat. Aab el teaps» va arribar a ésser un bon 
aiguafortista i un bon teòric del gravat, deixant 
constància de la seva tècnica en l'obra que tot 
seguit analitzarem. 

Segons Arce, que va conèixer al gravador, ens el 
descriu tot dient: "Todo en él era un poco 
desmesurado: su altu de 
su rostro, prominentes j caídas. Deseaba que su 
•anual fuera traducido al español, pues Cerdeña no 
olvida que durante cuatro siglos fue territorio 
hispánico". 

849 



CJ-2 

M 

B 
r J 

Ui < 
z 
< 

y 

O 
u 
H 
a. 
UJ 

< 
P 
< 

aC 
O 

X 
O 

0 

u 

-J 

2 

u 

is 
o S 
• 
ae 

"i 

* 
«ft 

«o 
I .- i 

* 

1 

* 

* 

E -
«5 
tí 
fe 
-i! 

O 

8 E 0 



PRESENTACIÓ Dl L'OBRA 

Segona Helis-Marini, 1'aiguafort consisteix en 
"grabar sobre «etal, por medio de un ácido, un 
dibujo que se reproduce después en papel". 
Concret itzant aés la definició, afegeix: "Pero por 
aguafuerte, en su verdadero sentido, debe 
entenderá* la reproducelén sobre papel, de un 
dibujo toaado del natural, o de una visión o 
capricho del artista, grabado en «1 setal por él 
mismo**1. Conclou que 1'aiguafortista ha d'ésser 
"pintor y grabador". 

Una de les qualitats principals que l'autor 
destaca de l'aiguafort és l'orUinftUtat• 

L'autor compara el uurí aab l'aiguafort, 
mostrant-se claraaent partidari del darrer: 

EL Bv» T L»AIGUAFORT 

"Es un género de 
grabado que resulta 
frío, acompasado, sin 
audacias ni 
exuberancias (...) no 
deja desahogarse al 
artista alejándolo de 
cuanto se ha prefijado, 
de cuanto ha 
establecido y debe 
hacer*. 

"Is el art* que peralte 
toda el de 
libertades, que abre 
canino a toda el de 
audacias y tentativas, 
que logra contrastes 
profundos de claroscuro 
y efectos altamente 
pictóricos como ningún 
otro sistema de 
reproducción puede dar** 

1 P.M1LIS-MARINI, 11 aguafuerte y fo»4t 
procedimientos del grabado sobre metal, 
E. Neseguer, 1974), p.12 

(Barcelona: 
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•I «anual t«acta d'una «añera força extensa de 
1*aiguafort 1 ais breiment de la reata da las 
tècniques calcogràfiques, las quals podan 
utllitzar-se, segons l'autor» o bé coa a coaplement 
del prisar i o bé par a lat tar al llapis, 
1*aquarel·la, «te* 

Dins del capítol sobra l'aiguafort, després 
d'explicar el aaterial i els utensilis iàsics, hi 
trobea un conjunt da lliçons sobre las aodalitats 
del procediaent, da las aés senzilles a les aés 
coaplexes• 

A continuació, tracta el tema de l'aceratge de 
la planxa i de l'estaapacié (al tòrcul i desés 
accessoris coa el paper, la tinta i tarlat 
proves, etc. ). 

Un cop finalitzada aquesta part, Mel it, Narini 
parla d'altres tècniques calcogràfiques "usados en 
el aguafuerte": la ploaa, el vernís tou o iaitació 
a llapis, l'aiguatinta, el púnatejat, al fua, etc. 

El llibre conclou aab un resua histèric del 
gravat sobre aetall, en el que s'hi destaquen els 
gravadors aés rellevants d'Europa i Aaèrica, fent 
un ènfasi especial als artistes italians. 

In el llibre apareixen intercai.lades un conjunt 
d'estaapes del propi autor, las quals són 
representatives dels diferents procediments. Al 
final de l'obra, hi trobea 10 iàaines que 
il·lustren algunes de les explicacions i que 
l'autor ens react a elles per tal de facilitar-ne 
la comprensió. 

En la versió espanyola, a aés da les imatges que 
hea coaentat n'hi trobea sis aés que són 
reproduccions de gravats de aestres faaosos, que 
van acoapanyadea d'uns comentaris de Teordoro 
Miciano. Els arI>lSb6S ©SCO llits són: Rembrandt, L. 
Squirrell, Jaaes Me.Bey, Turner, Goya, ffrangwyn í 
el aateix Teodoro Miciano. 
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ESTUDI CRITIC/ANALITIv 

Malgrat que l'aiguafort no is un procediment que 
requereixi la laboriositat del burí, ea necessita, 
segons l'autor, "aano ágil y preparada para el 
•anejo de lat puntas qua dibujan y tallan al Bisao 
tieapo; y •• inútil advertir que para llegar a ser 
un buen aguafortista •• necesario ser dibujante 
experto y genial**1. 

Coincidint aab Gustavo Cochet1» Melis-Marini 
recalct que no és perses practicar aquest art per a 
siaple diversió o paasateaps. 

1.- Preparatius per a gravar a l'aiguafort 

1,1. El aetall: II coure és el aetall aés apreciat 
pel gravador ja que és el aés coapacte i hoaogèni. 
11 zenc és aés porós que el coure, i aenys 
resistent a l'acció de l'àcid. 

II ferro, l'acer i l'estany, segons Melis-Marini 
es van abandonar perquè es corrouien ripidaaent. 

Igual coa es procedia antigaaent, en el text es 
recomana comprovar la qualitat del coure tot 
practicant aab la punta o l'àcid un esboç en un 
dels aarg de la planxa» 

Un cop elegida és fan els bisells. Són pocs els 
teòrics del gravat que descriuen aquesta operació 
que tradicionalaent era coapetencia de l'impressor: 
"La operación del biselado es necesaria para que el 

1 Op.cit., F.Melis-Marini, p.13 

> o.cociír, Ei «rabado (Mitorií I técnica?» 
(Buenos Aires: Poseidón, 1943) 
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cilindro del tórculo, durante la tirada, no 
encuentre obstáculo» Al aontar y desusarse por 
encisa de la plancha. Las planchas que no estan 
biseladas cortan frecuentenente, con sus cantos 
vivost las franelas 7 ai papal huaedecido qua daba 
recibir al granado positivaaente"4. 

Par a polir-la as fraga aab papar d'esaeril de 
dif«rants nuaeracions i després aab blanc d'Espanya 
aplicat aab un drap huait. 

SI un cop la planxa polida as trobessin 
desigualtats difícils de corretgir aab «1 brunyidor 
o rascador, l'autor recoaana dur-la a un tallar 
perquè la sotnètin a l'acció d'un raspall aecànic. 

Per a conservar les planxes verges o las ja 
gravadas que hoa desitja guardar, s'escalfen i es 
cobreixen aab una capa de cera aplicada aab una 
aonyeca fina. A continuació, s'eabolcallen aab un 
paper iapermeable i loquen lluny de 1* sec ié de 
l'àcid i la huaitat. 

1.2.- Els àcids: Melis-Marini dóna solta 
importància al mordent, ja que d'ell depèn bona 
part del procediaent, i ofereix al lector una basta 
explicació; 

- L'àcid s'adquireix a 40 graus i cal rebaixar-lo 
a la aeitad aab aigua 
- No conserva la aateixa activitat al llarg de la 
cremada. Quan més corrou, aés el aeta11 i 
ais dèbil es torna, havent de reforçar-lo aab nou. 
El desgat del aordent és pot contolar pel canvi de 
color o aab el pesaàcids. 
- L'àcid nou grava aab aolta força però 
irregularment, eixaapla aés que no aprofundeix els 

4 Op.cit., P.Melis-Marini, p.17 

854 



•oles* L'àcid vell és set lent en llur acció 
corroaalira» pare grava regular» nítida 1 
profundaaent. L'autor recoaana la barreja d*àcid 
nou aab el gastat. 

Sobra quin tipus de corrosslu utilitzar, Helis-
Marini és partidari, coa la amjorla dais teòrics, 
del nítric: "al idico nítrico es al rey 4a los 
Mordientes para los aguafortistaa pintores, porque 
as rápido, logra oscuros lntansos y profundos y 
confiere a l*»s estanapas un sabor auy paticular, 
por lo que se iapopnen al ojo inteligente y 
experto"*. 

El segon que recoaana és l'holandès. Té 
l'avantatge de gravar nítida i profundaaent 36ÏIS© 

desprendre gasos verinosos: 

"El aordiente holandés no c&abia, no exagera, no 
lo que el grabador ha tallado en el 

barniz y da lentes resultados en los 
trabajos que se quiere sean fieles al dibujo 
establecido, COBO retratos, aunuaentos, 
panoraaas detallados, etc"*. 

En el text es descriu llur coaposició: 

agua 1000 gramos 
ácido clorhídrico 100 grasos 
Clorato de potasa 20 a 25 granos 
Cloruro de sodiio 20 a 25 grasos 

Un altre aordent és el peclòric de ferro dissolt 
al 30X d'aigua. Segons Melis-Marini grava nítida i 
profundaaent coa l'holandès. 

s Op.cit., F.Melis-Marini, p.21 

* Ibid., p.22 
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Tanca «quest capítol les fórmules utilitzades 
per Piranesi 1 Àngelini: 

Pin 
Aigua 400 
Vinagre fuerte 200 grasos 
Sulfate de cobre 100 traaos 
Sal amoníaco 100 gn 
Sal de cocina 100 gn 
Aluabre de roca 25 grasos 

Angelini 

Vinagre fuerte un bocal' 
Sal aaoníaco 6 onzas 
Cardenillo de Francia 6 onzas 
Sal de cocina 3 onzas 
Vitriolo rosano un poquito 

Si compares els ingredients d'aquestes dues 
coapisicions amb la d'Abraham Bosse*, observes que 
són gairebé els mateixos. 

Tal cos taabé indicava Esteve Botey*, per a 
neutralitzar l'accié de l'àcid nítric de la roba es 
pot utilitzar aaoníac. 

1 Un bocal equival a 1800 gr 

• A.iOSSI, Traitt des sanières de graver en 
tallis doiice et sur l'aïrin.... (Paris; Chez Bosse, 
1S4SJ, p.ll 

• F.1ST1VI 10T1Y» Orabado. Cospendlo cleseatal 
de suhistoria» y tratado de josprocediaientos..» 
(Madrid,* Tip.lit. A. de Alcoy» 1Í14) 
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1.3.- 11 vernís: 11 vernís aés senzill entre el» 
ròlida èm la fijff,,. bllttçgt (coapost ém cera i 
alaàciga). Mellfc-Marini assenyala que és poc 
resistent 1 DO aconsellable en «Is banys corrossius 
perllongats. 

Un altre vernís senzill is el de cera negra. el 
qual, a ais de la cera i 1*alaàciga, conté betu» de 
Judea. Aquest coapost és aés resistent a l'àcid i 
aés tou a la talla de la punta que l'anterior 

Segons l'autor» un vernís força utilitzat és el 
coapost d'oli de llinosa (28 graas), alaàciga (25 
grans) i sèu (2 a 3 graas). II sèu pot substiruir-
se per àabar (12 0 15 graas) o bet.ua en la mateixa 
proporció. Una variant és la de Campores i, la qual 
transcriu l'autor aés avançat el text1*. 

Aquests vernissos, aalgrat no indicar-ho, són 
raolt semblants al dur que feia servir Callot, 
conegut aab el noa de Florència11. 

A continuació, trobea una recepta de vernís 
negre atribuïda a Angelini: 

Cera blanca 1 1/2 onzas 
Betún de Judea 1 onza 
Alaàciga en lágrimas 1 onza 
Pez griega 1/2 onza 

19 Op.cit., F.Meiis-Marini, p.2S. Vernís dur 
de Caaporesi: "Aceite de Linaza (1 onza), Alaácíga 
(1 onza) 1 sebo en cantidad y tamaño de un garbanzo* 

11 Veure A.BOSSE, De la maniere de gravità 
1 <HH a n w ̂ k s*> w da áBt 9° anus n t i w* •% n i D ja a* % ts * i ^ *% n T á^iaa pv^a s*» 
# w ,,!BLSI" ,m!¥&MS wSJm ,,•,,,11" Mliymll,? *,,„* * \ * «IrJLlI - W fi * m • wwIBwfSrt* i 

1145) , pp .4 i 5 
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Le» altre» fóraules de várala negre són le» 
tradicional»: la de Bosae, la dé Reabrandt, la de 
Callot, la 4a filloa11, i dues de gravador» 
de sconegut s• 

la la da Bosse 1 en la da Callot no «a «antenen 
les aateixe» proporciona deia ingredients: 

iOSS l 1 1 IliLIS-MAElNI1* 

"Preñez une once et "Cera vlregen SO graaos 
deaie d« elre vlerge Alaáciga 50 graaos 
bien blanche * nette. Asfalto 15 graaos" 
Une once de atas tic en 
laraes. Deaie once de 
spalt o sapltua" 

Les dues formules de gravadors desconeguts taabé 
apareixen citades en la reedició del tractat 
d'Araham Bosse del 1745, l'una sota 1 *encapçalaaent 
"Autre vernis «oi, traduit d'un libre Anglois* i 
1'altra "Autre vernís aol"11. 

Finalment, trobes dues receptes de vernís 
líquid. En realitat es coapon gairebé igual que el 
sòlid afegint-1'hi alguna essència. L'avantatge 
d'aquest vernís és que està llest per a utilitzar-
lo i es pot aplicar directaamt sense un escalfat 

11 A.M.,VILLON, MpuvfjM, HftlWfl couplet 4w 
traveur en creu* et en relief. (Paris: Horet, 1896) 

11 Op.cit.» A.losse, 1S45, p.41 

l€ Op.cit., F.Nalia-Marini, p.2f 

11 Op.cit., A.Bosse, 1145, pp. 52-53 
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previ del aetall. L'inconvenient én que s'endureix 
1 •• *a tracails a l'hlvai .» no racoaanat-l© par 
atreballs llarga i Minuciosos, ts indispensable 
però par a .-: rvar als plans Ja gravats en 
1*aiguafort* 

Tanca l'apartat una indlcacíé sobra les 
qualitats d'un bon vernís (líquid o sòlid); 

"La blandura y la resistencia a la acción de los 
aordientes. La blandura debe ser constante, o 
sea, capaz de mantenerse igual durante todo el 
tiempo que necesite el grabador para tallar el 
«etal*!». 

1.4.- Les puntes. "Son cilindricas de diverso 
díáaetro, con punta en uno o en los dos extraaos, 
poco flexibles, y se afilan de ves en cuando con 
piedra de Arkansas'*1 f . 

Malgrat no citar-la, s*al·ludeix a la "échoppe" 
dient: "Son puntas talladas a escoplo que 
difícilaente se encuentran a la venta, pero que se 
pueden fabricar con ayuda de una pequeña liaa 
utilizando las puntas ordinarias**. 

Pels retocs Melis-Marini recomana l'ús del burí 
o de la punta seca: 

El burí: Ena *•« -• *• \ ,',%t·nci6 la asnera 
d'esmolar el burí. Tr*dicíi#a«. i. , -. 'r-*-,»»̂ n 
a la pedra els dos costats de l'intr'iaenc i 
finalaent la cara. En canvi, l'autor altera 

*• Op.cit., F.Melis-Marini, p.29 

1T Ibid., p.30 
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l'ordre 1 recoaana pri»er eaaolar la ear* i 
deapréa els do» coatata. 

»J* punta accai ta una punta paró "sáa roin»*..? y 
punzante * 

T ABI 4 1 
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1.5.- Útil» necessaris «1 gravador m l'aiguafort. 
L'autor ofereix na llistat aolt exhaustiu 
d'eleaents, entre els quals destaquea: 

. Un fogé d'alcohol o de gas 
, éom brunytier»1• 
. Un o dos rascadors c d«sb~rbadors 
. Ili»e8 (rectes, corves, planes, etc) per 
a retocar els traços fets i»ab el burí o la 
punta seca 
. dos o tres cubetes 
. Un roleu per envernissar 
* ©1#C • 

2.- La orinera pJUyna.: Per un primer aiguafort 
l'autor proposa començar aab un vernís líquid 
aplicat aab pinzell. A conticuacié recomana fuñar
lo per poder seguir aillor les línies i els e 
del treball, a més de solidificar i reforçar el 
vernís. Si la planxa és de petites dimensions 
l'autor la sosté amb una "enteualla", perè s* én 
gran és penja boca per avall "por sus cuatros 
extremos con alambres, o bien se coloca en una 
especie de atril de nodo que quede inclinada hacia 
el saelo". Gustavo Cochet j** citava el recurs del 
filferro i la il·lustrarà amb la imatge que 
reproduïm & la p.següent1*. 

11 Op.cit., F.Melis-Marini, p.33. L'autor 
distingeix dos tipus de brunyidor; "Uno alargado y 
puntiagudo y el otro romo y curvo** 

1§ Op.cit,, 0.Cochet, p.l§4, Fig.lOi 
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l·iG. i Oí — OpcrJtiyn de ¿humado dfl bum*. 

86 2 



Per • no s«lsetre el dibuix «entre •• grava, 
l'autor prop©»» due» solucions: racolaar la si 
sobre ua regle elevat aab do» tac», un a cada 
extrea, o bé col·locar la planxa dina d*una caixa 
da f«tata i recoliar al > regle an let due» parata da 
la caixa, la qual taabé serveix da taula. 

P e a «obventar al probleaa da la inversió is 
«•prescindible, segons Malla-MarIni, un airall. 
Tañasteix» es citan altres recursos coa» par 
exesple, dibuixar prisar an un papar tranaparent i 
situar-lo al revés davant al gravador parqué el 
vagi en sentit invars. 

Melis-Marini evita an el possible el cale, ja 
que "por «uy bien que esté hecho, no da nunca las 
líneas precisas del dibujo". 

Abans de coaençar a dibuixar aab la punta, es 
recalquen tres observacions m tenir en compte™: 

la.- "Tenerlas lo sás perpendicularsente posible 
al plano de la plancha si se desean trazos 
nítidos y precisos. Usando la punta inclinada, 
coso la piusa o el lápiz, los trazos resultan 
irregulares y se acusula en algunas partes el 
barniz impidiendo al ácido corroer libresente**. 

2a.- "No calcar de aodo que se raye el setal. 
Los trazos incididos por la punta en el setal 
serán excavados por el ácido de aodo distinto a 
ios trazos grabados sélo en el barniz". 

3a.- "Evitar en lo posible los cruces y 
superposiciones de trazos". 

»• Op.cit., F.Melis-Marini, p.3t 
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lla cop el fr»v*dor ha fet el dibuix i ha tapat 
•all verní» líquid lea errades, subaergeix la planxa 
• l'àcid. Per a controlar l'activitat corroaaiva 
del aordent, el gravador pot guiar-se pel» 
borbolla, llevant-loa regularaent de aobre la 
9 J» «MUMS vi 

perquè no provoquin una creaada Irregular. 
Per a evitar al contacta directe dala gaaoa qua 

daapran l'àcid nítric, l'autor s'Inventa un 
artilugi forfa curióa, del qual n'acoapanyea 
I'll.lustrado ll: 

TABLA V 

1 1 I b i d . , pp.41-42, i t au l a V 
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SI no éa possible poder estampar vas» prova pel 
tòrcul, proposa «a recurs semblant al que Manuel de 
Rueda 2 2 descrivia en «1 segle XVIII, quan tractava 
del burí. "Se hace entrar, comprimiéndolo coa un 
tampon o eon loa dedos, negro de humo «a lso tratos 
grabados y después se limpia coa la palma de la 
mano la superficie de la plancha de mode que el 
negro quede solamente «a los trazos tallados. Se 
unta, después, una aoja de papel delgado coa cera 
blanca y se la aplica de modo que la hoja, que dea* 
ser mas grande que la plancha, puede doblarse por 
la otra parte, para qua quad* fija. Hacho esto se 
pasa calcando bien ea todos los sentidos, el 
bruñidor o la plegadera sobre la hoja y, al quitar 
ésta, se tiene una prueba un poco pálida pero fiel 
del dibujo grabado* 1 1. 

** * M a i l f. malms.ÍLIINMLIBÍJII» iIMMHW m. %f m m>«m«M <« ^MkmmmMÈJm^Ummmm! m«M WLmum» M»amm»ls.i. • r «M¡ inKJUamflkiK JM.af 

bola: En aquest apartat es descriu un procediaent 
més complicat que en 1'anterior, ja que 
s'envernissarà la planxa amb vernís de bola i es 
dibuixarà a partir d'un cale. 

L'autor tampoc ofereix cap novetat sobre la 
manera de transportar el dibuix sobre «1 metall 
envernissat. El limita a comentar el fet 
d*intercalar-hi un luí J. Qc GJs-AC • 

21 M.de EUIDA, Instrucción para gravar sfl 
cobre......... (Madrid: Joachin Ibarra, 1761) 

11 Op.cit., F.Mells-Narini, p.44 
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capítoli Meli»-M»rini fa unes ©baarvaciotie forom 
important» que no tea trobat en le» «brea 
anteriorment estudiades. 11 valor del» traço» es 
pot acon»eguir o, bé per l'amplada o bé per la 
profunditat deia «oleas " • 

Las punteat mas o meno» delgada»t dan en el 
metal traaos de distint» anchura pero de la 
aism* profundidad después de una sola inmersión 
en el ácido. II ácido, en cambio, da trazo» de 
diversa profundidad según que grave más o menos 
tiempo el metal, aun usando una sola punta*24. 

Tenint en compte aquests dos agents -la punta i 
l'àcid-, l'autor distingeix due» modalitats de 
treball: 

4.1.- 11 "mordido plano" (morsure à plat), en el 
qual els valors s'obtenen utilitzant puntes de 
diferent gruixària 1 un sol bany corrossiu. 
4.2.- 11 "mordido por reserva» de barnii", que 
es dibuixa amb una sola punta i s'apliquen dos, 
tres o me» banys d'àcid. Aquesta modalitat es 
divideix en dues variants: 

4.2.1.- El primer consisteix en començar a 
dibuixar les sones més fosques i submergir 
la planxa a l'àcid. Es segueix dibuixant i 
cremant de manera gradual fins arribar els 
grisos més tumis. 
4.2.1.- in el segon mètode, al contrari de 
l*r.iterior, s'estableix de bon principi tot 
el dibuix i es va reservant amb el vernís 
les sones prou aprofundides, fins a arribar 
als tons més vigorosos. 

a< Ibid., p.48 
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L'aut>r coaenta que l'art i«ta general«ent 
prefereii aqueat aegon procediaent Ja que éa aés 
segur 1 «és breu. 

Per aconseguir negrea intenaos s aplica asili un 
pinsell directaaent àcid aés concentrat. I coa a 
darrer recurs, éa possible aplicar algunes gotes 
d'àcid pur en punta concrets. Contràriament, pela 
blanes nítids i brillants, cal reservar-los aab 
vernís líquid abans de la aoasegada. 

s*~ Lft çorrtççlppg i «lt „tf .tttgt tu l i plasm 

Les correccions poden ésser de dos tipus: Per 
afegir dibuix o per eliainar-ne. 

Per afegir dibuix, en el text es citen quatre 
possibilitats liferents; 

5.1.- Si el gravador ha deixat excessiu espai 
interlinial, es convenient afegir-hi «és 
ratlles. S'envernissarà la planxa aab vernís 
blanc, de aanera que es transparent! el treball 
anterior. 

5.2.- Si el resultat general és fluix, Ja sigui 
degut a una cremada aassa breu o per un àcid poc 
concentrat, cal aprofundir els noies ja 
existents. En aquest càs, la solució que proposa 
l'autor no és novedosa. Is tracta d'a'p.icar el 
vernís aab el roleu, de aanera que cobreixi la 
superfície i deixi ela solcs al descobert. El 
vernís que s'utilitza és, segons l'autor, 
1*ordinari rebaixat aab oli d'espígol i s'exten 
sobre un aarbre o vidre perquè sigui recollit 
pel rodet. 
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5.3,- És possible, t M M , que quedi una ions 
•olt concreta de la planxa sense gravar. Par a 
no snverniatar-la de nou, l'autor propoaa 
i»provltEar una cubeta en l'indret on convé «1 
retoc. II procediaent éa seablant al que descriu 
Manuel de Rueda el 1761" , 

"Se foraan con cera, plástica y eablandecida por 
un suave calor* unas tiras o cintas fue ae 
aplican a la plancha, en foraa cuadrada o 
circular en torno al espacio donde se debe 'tacsr 
•1 reaordido. Las paredes (...) ais 
selidas y adhtrentes a la plancha calentándolas, 
por dentro y por fuera» con un bruildor o con un 
hierro cualquiera bien callente, procurando 
proteger con abundante barnizado los trasos ya 
•ordidos y cercanos que desaparecen bajo la 
cera*". 

Anb aquest procediaent de de la cera, que pot 
substituir-se per la plastilina dels escultors o 
per un eospost de cera de Borgoña (00 graas), de 
seu (IS gras) i essència de treaentina (25 graas), 
es poden construir taabé, segons l'autor, les 
cubetes per a les planxes de grans disensions. 

S.4.- Finalaent, si es tracta d'afegir o de 
reforçar algun solc aïllat, es aillor utilitzar 
el burí o la punta seca. 

Per a treure dibuix l'autor recoaana el 
brunyidor o bé el carbó aab oli d'oliva si és una 

11 Op.cit.i Manuel de Rueda, pp.146-147 

,§ Op.cit.» F.Malia-ttarini, p.S7 
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superfície gran. 
Si «1 solc que s'ha d'eliainar ém aolt profund, 

els sisteaea descrits anterioraent son insuficients 
i és necessari la intervenció del rascador. Donat 
el caa que en cap d'aquests aedis s'aconseguís ua 
bon resultat. Melis-Marini cita la possibilitat de 
repujar el retall tot colpejant-lo aab el aartell. 

«.- L'ftçtrttgc 4t la plama 

is la priaera vegada qua en un text espanyol 
s'explica cosí acerar les planxes ea el propi taller 
del gravador. Coa a curiositat, reproduïa 

íntegrament al capítol: 

X 

ACERADO DE LA PLANCHA 

La tirada del aguafuerte original es muy limitada, 
•.ca porque interese al artilla no tener muchas copias 
de su trabajo, sea porque el cobre pierde gradualmen
te su frescura bajo la fuerte presión del cilindro del 
tórculo, que aplasta los traros reduciéndolos, y por 
la frotación de lampones y tarlatanas epe deteriora 
los planos tallados delicadamente. 

En general, con un cobre vigorosamente grabado, 
se llega a obtener or centenar y medio de buenas 
pruebas, pero los grabadores, a veces, hacen cesar la 
lirada en la 50* ó 60.* copia, además de las «antes 
de la letra», de las que hablare seguidamente, destru-
yendo después la plancha o inutilizándola con una 
cortadura. 
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DIVERSOS PROCEDIMENTS D'AIGUAFORT 

Per a iaitar els efectes del dibuix i de la 
pintura, els artistes han recorregut a diferents 
procediments tais coa 1'aiguatinta. el lavaaent. 
etc. Melis-liarini es queixa que algunes vegades "la 
búsqueda angustiosa i no sieapre favorecida por la 
fortuna de nuevos hallazgos ha cortado en ocasiones 
las alas al genio creador". Certaaent, alguns 
gra' .dors s'han precoupat tant pel nitjà tècnic que 
han perjudicat l'obra d'art. 

Els procediaents que tot seguit estudiarea es 
poden aplicar coa a tècniques independents o coa a 
auxiliars de l'aiguafort. 

1.- Procediaent da Braqueaond o a la ploaa 

Fèlix Braqueaond (1833-1914)"' fou l'inventor 
del procés que iaita *»1 dibuix a ploaa, i es 
fonaaenta en el principi de la solubilitat de la 
tinta en contacte aab el vernís. a través del qual 
filtra l'aigua. 

El aètoie consisteix en dibuixar sobre la planxa 
aab una dissolució de tinta xinesa aab sucre i goaa 
aràbiga. Un cop la tinta és eixuta s'envernissa aab 
un coapost de cera verge i alaàciga rebaixat aab 
éter etílic o sulfúric**. Quan el vernís és eixut. 
es submergeix en una cubeta d'aigua tèbia i s'hi 
deixa fins que la tinta es dissol i decobreix el 
metall. A continuació es procedeix a la creaada 
d'àcid. 

Per evitar la inversió del dibuix, l'autor 
proposa utilitzar paper de report en el qual s'hi 
dibuixa iab tinta litogràfica. Es col·loca el paper 

** Jean Paul BOUILLON. Félix Bracqueaond, Le 
rea_l.lsae absolu. Qeuvre gravé 1849-1959. Catalogue 
rjúsonnée . (Geneve : Skira , 1987 ) 

•• Op.cit.. F.Melis-Marini, p.84 



pel tòrcul. Un cop reprodït «1 dibuix «obre «1 
•etAll es procedeix igual 9119 en el cas Anterior» 

L'autor indica que aab «1 aètode de Braqueaond 
cal evitar ela creuaaents tolt aaplea i controlar 
que «1 vernís tingui el aateix gruix en tota la 
planxa. Tasibé indica que «la retocs fets en 
qualsevol instrument són aolt reveladors i es 
•illor evitar-los seapre que es pugui. 

** * Wmam^mm^^mML·mmJ^JmmmmJt.iXiML·^ 

El vernís tou que dóna noa a aquest procediaent 
es coapon de vernís de bola dissolt al bany Maria 
aab sèu. Té l'aspecte d'una pasta negra i tova que 
es guarda en un flascó de vidre. 

Per aplicar-lo s'eabolcalla aab una aonyeca de 
seda i s'exten per sobre la planxa en calent. Tot 
seguit es cobreix aab un " .per i es dibuixa al 
daaunt aab un llapis. 

Per aconseguir diversos valors s'utilitzen 
papers de diferents grànuls: del aés llis al aés 
aspre. La aanera de procedir és la següent: 

"Cubierta la plancha con el barniz blando y 
dejándola bien fija en la aesa de trabajo, se 
prepara el calco del asunto en un pliego de 
papel lustroso que se extiende sobre la planxa 
en sentido Inverso, para lograr que el dibujo 
quede en la estampa en su disposición natural, y 
se encola por la parte superior de la plancha 
con objeto de poderlo levantar y bajar de aodo 
que caiga sieapre con precisión sobre los puntos 
de referencia que se señalan con cruces o puntos 
en la superficie plana de la aesa o en los 
•argenes del cobre. 
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entonce* entre el barniz y el 
papel luetroeo «1 priaer tipo de papel granu'ado 
y con la guía del calco se dibujan a lápie todas 
las partes que han d*t resultar con cierto 
esaero. Después 4a quitar este priaer papel, se 
introduce al da granulado aáa grueso y eon al 
•isao lipis u otro ama duro sa dibujan laa 
aás vigorosaa,.••"»•. 

S*acaba aquest capítol aab la traducció d'una 
carta que Felicia» Rops, el qual va escriure a 
l'iapressor Belitre explicant-li coa gravava aab 
aquest procediaent. Per ésser un testiaonl directa 
d'un artista, el reproduïa Íntegrament2•: 

*• Op.cit., P.Melis-Marini, p.87 

29 Ibid., 88-89. Msiis-tfarini indica que 
tradueix el text aolt lliurament 

874 



«Se prepara una plancha, escogiendo un cobre que 
sea más grande que el dibujo, de nodo que se deje 
un margen de tres o cuatro centímetros de anchura 
todo alrededor. 

•Se preparan también diversos pliegos de papel de 
diferente grano que. pan no confundirlos, podemos 
numerar. 

•El número uno representa el papel de brillo o 
el calco; el número 2 el papel de grano finísimo (es 
excelente el usado por los floreros para fabricar las 
rosas blancas); el numero 3 el de grano más grueso 
y el numero 4, que raramente se usa, el más áspero. 
Responden perfectamente al objeto todos los papeles 
holandeses ligeros 

•Estos papeles, excepto los del número 1 de calco, 
deben estar cortados en las dimensiones exactas del 
dibujo. 

*Se traza con un lápiz de dureza media todo el con
torno del dibujo que hay que grabar, sobre el pliego 
número 1, el cual se pone delicadamente sobre el bar
niz fijándolo de cualquier modo por arriba, en el mar
gen superior de la plancha; y en las partes correspon
dientes a los márgenes, se traza cualquier garabato que 
sirva más tarde de punto de referencia: una cabeza, 
un árbol, un arabesco, etc. 

•En el papel lustroso número 1 se dibujan con lápiz 
las partes más delicadas del dibujo que se debe gra
bar, que representa, supongamos, una joven mahomc-
dibujando en éste el sombrero de la musulmana olvi
dado en una silla del primer plano y un sombrero de 
copa que se encuentra allí cerca por casualidad. 

*No haremos uso del papel número 4. ,EI trabajo 
está terminado! Se quita todo, se cub n de barniz los 
márgenes y el revés de la plancha y se pasa a! mor
dido. 

«Después de esta última operación, se estampa una 
prueba: si el prabado no llega a expresar bien el asun
to, lo que ocurre con frecuencia, se vuelv» a barnizar 
la plancha v se retoca, siempre a través de los distin
tos papeles guiados por el calco, por los esboros de re
ferencia y por la prueba, repitiendo la operación siem
pre que sea necesario.» 



* * ^ Í Í I M I I N M Í É I M I Í M ^ HI fcijjiBlMMlift.iaiiiii T É . NINU»!!jÉtiaS^^ 

».lf#MriT*- - " ^ ' ••ü»yy*r...-f* K ^ W i i i wk.ñ A I* AüM»li^M.fttM. ...MjA Hf^ffiffimAA 

Tradicionalaent 1'aiguatinta era utilitzada eos 
m co«ple«ent de la línia. la el priser terç del 
segle XI però, "los progresos hechos con este 
genialísimo procedimiento han permitido prescindir 
completamente de los trazos". 

L*aiguatinta es basa en el granejat de la planxa 
obtingut aab resines o altres aedis i utilitsant 
els vernissos i els àcids. 

La resina; is el aés utilitzat. El text no ofereix 
cap novetat rellevant del procedísent: resinar la 
planxa dins de la caixa resinadora, reservar aab 
vernís les sones de llua, creaar aab àcid, etc. 
L'autor és partidari de repetir tot el procés per 
aconsegir valors tonals. 

El sofre: Consisteix en dibuixar aab oli sobre el 
coure. Seguidaaent s'espolvoritza de sofre, el qual 
en contacte aab l'oli ennegreix el coure produint 
sulfurs. Cada granet de sofre excava un foradet 
iaperceptible en el aetall foraant el granejat. 

Una variant d'aquest mètode és fer una mescla 
d'oli i sofre i aplicar-la aab pinzell. 

La sal: Aab la sal de cuina es pot obtenir un 
granejat. Sobre una planxa coberta de cera 
s'espolvoritza de sal. Després de subaergir-la a 
l'aiguft, la sal es dissolt tot atravessant el 
vernís i deixant el meteli al descobert, que 
posteriorment serà atacat pel uordent. 

Altres granejats poden aconseguir-se aab soira 
fina o paper d'esmeril. 

A continucacié, l'autor explica el lavaaent, el 
qual anoaena "aiguatinta al pinzell", 1 1*inserta 
coa una variant aés de 1'aiguatinta. En el segle 
XVIII i bona part del XIX, la confusió entre els 
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dos procediments is forçs corrent entre els teòric» 
del fravat. Ja entret el nostre segle, «s tendeix • 
diferencier-loe 1 a estudiar-los separadaaent. 

4.- lli pgggf étmtipictòric i 

lis dos procediments que encapçalen aquest 
espftol són relativasent recents, II priser és el 
de la tints xinesa 1 és similar al suc r©§ x «*, 
segon el de l'oli de clavell. 

4.1.- Tint*,Xinefai 

"Consiste en pintar el asunto en una plancha 
preparada con cualquier graneado, usando uns 
nezcla, ni «uy diluida ni auy densa, de tinta 
china, azúcar blanco, hiél de buey y blanco de 
España bien pulverizado. Teraínada la operación 
del pi recubre la plancha, en cuanto 
esté seca, con una capa delgada de cera diluida 
en éter etílico y se expone a ln acción del 
mordiente holandés, que disuelve la cera en 
relación con las diversas pinceladas que quedan 
grabadas. Puede asarse tanto el mordido plano 
como el por capas"*·. 

4 . 2 . - Q\\ pe. çAftvsJLé* 

"Se prepara en un recipiente una mezcla fluida 
de aceite de clavel, esencia de trementina y 
negro de humo y, una ves barnizada una plancha 
con el barniz coaún, o con el barnis líquido 
rebajado con éter etílico, pero sin ahumarla, se 

*• Op.cit., F.Melis-Marini, p.9f 
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pint* con la Bésela en la delgada capa» que ae 
dieuelve, en las zona» de las pincelada», 
después de algunos Minutos, poniendo al desnudo 
•1 setal. Después se quita la cera que obstruye 
los traeos descubiertos con un pincel suave o un 
trapo de franela y se sosete la plancha al balo 
del aordlente holandés. Si las pinceladas son 
anchas y enérgicas es necesario prisero granear 
la plancha con caja"3». 

Tant en el primer mètode coa en aquest, poden 
aconseguir-se, segons l'autor, resultats semblants 
a la pintura a l'oli. 

* • ** StX >l*t'MHI I f * PMIlfcffJaA 

SI puntejat no ha lograt sai, segons Hells-
liar íni, entusiesaar als aiguafortistes, que s'han 
servit del punt per a difuminar el traç. 

is un mètode que no permet gravar directament 
del natural, "es largo, minucioso, y se presta más 
para figuras y retratos que para paisajes y 
coaposiciones complejas**32 . 

Es treballa aab puntes sobre el vernis, tot 
aplicant indistintament el "mordido plano o por 
capas", 1 completar la tècnica aab un treball 
d'aiguatinta o aab el procediment al llapis. Els 
punts aés lleugers poden obtenir-se després de la 
cremada d'àcid aab ei burí o la punta seca. 

S1 Ibid., p.»S 

1 1 O p . c í t . , F . t f e l s l -Mar in i , p.S8 
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i*- "El wfuortt i l i i t t slusfuerU. M buril" 

aquest capítol cosenos sab una afínasele falsa: 
"In el lenguaje corriente se llaaan hoy dia 
aguafuertes todas la* estaanas obtenidas con el 
tórculo calcográrfico, Incluso las obtenidas con 
cobre no expuestos a la acción del ácido nítrico o 
de otro nordiente". 

Ni en cap de les obres estudiades ni en la Meva 
experiència personal he sentit anomenar aiguafort a 
un burí, una Bañera negra, o una punta seca. Tots 
ells s'apleguen sota el non genèric de procediments 
calcografies, o ais popularment, gravat sobre 
setal1, però no aiguaforts. 

Tampoc trobo justificada l'afirmació de Melis-
Marini quan diu que alguns procedisents coa el 
burí, la punta seca, etc., "contribuyen a coapletar 
y a hacer aás interesante y grato el aguafuerte". 
Els sètodes calcografies es cosplesenten els uns 
als altres, però no necessàriament s'han de 
supeditar a l'aiguafort. 

7.- la punta seca 

La punta d'acer "ha dado noabre a la estaapa que 
produce una plancha grabada usando este solo 
instrusento". 

L*autor descriu con sanejar una punta: 

"Las tallas que produce la punta seca en el 
setal desnudo son aás o senos profundas con 
arreglo a la presión ejercida por la sano, que 
debe regir el instrusento lo sás 
perpendlcularaente posible al plano de la 
plancha. Grabando con una punta inclinada 
resulta una talla desigual, o sea, sás profunda 
por una parte que por otra, que puede ser 
fácil«ente aplastada y deforaada por la repetida 
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presión d«l tórculo"". 

AatifajsMt le» rebavea de la punta MICA 

s'eliminaven Ja sigui per Mitins estètics o, tal 
coa indica W.M.Ivina3*, per a obtenir una edició 
unificada. Melis-Marini, coa la aajorla dais 
teòrics del nostre segle, és partidari de 
ccnservar-lea, ja qua configuran personalitat a la 
tècnica; "Estas barbas sa dejan con objeto da que 
la tinta( contenida aejor por los pequeños realces, 
dé a la estaapa tramos ais enérgicos» aatices 
aterciopelados y esa sabor tan particular que hace 
diferenciarse a la punta de todos los deaás 
géneros de grabado calcográfico". 

Per a solucionar el probleaa del ràpid desgast 
en la tirada, 1'autor cita l'aceratge del coure 1 
recoaana no fer excessives proves d'estat abans de 
l'estaapació definitiva. 

Algunes de les recomanacions que ofereix l'autor 
sobre la punta seca són una novetat aalgrat que 
recorden els principis clàssics sobre el gravat al 
burí11: 

"Se puede grabar cun traeos cortados, 
paralelos y basta cruzados, aunque sea aejor 
evitar los cruces, en lo posible, en los tramos 
anchos y profundos". 

11 Op.cit., F.Melis-Marini, p.103 

s« W.M.IVINS, llagan impresa y çonogiBituMj. 
Análisis de la imagen orefotográfica. (Barcelona: 
Gustavo Oili, 1975) 

•s Veure Manuel 4= Rueda, op.cit., pp.39 1 ss. 
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. *Las mmm requieren cierta s- jriéai y una 
deterainada práctica porque el utensilio resbala 
fácilmente de la «ano del grabador rayando el 
metal, que deberá ser blando y auy bien pulido. 
La aa»o izquierda puede en Algunos caaos veni
en ayuda de la derecha, frenando la punta seca y 
guiandola en su dirección". 
. "Si se quiere hacer un calco del dibujo se 
barniza la plancha, ti barniz, ahusado o no, 
hace resaltar sejor la obra y el efecto de ios 
trazos ya grabados". 

. "Algunos artistas dibujan en el setal todo el 
asunto con tinta china, repasando después con la 
punta seca todas las líneas. Otros cubren el 
barniz de una veladura de albayalde u otra 
sustancia blanca, saboreando de anteaano el 
efecto de su trabajo". 

. "El grabado se puede coaenzar indiferentemente 
por los trazos ligeros o por los más enérgicos, 
eligiendo las puntas que se necesiten". 

° * :»aW.i..iJ&lu"%^ MnéiiiiSillim.iliL-ji.iii-iiS.A.)»! .St.-Haw 

Melis-Marini no està gaire a favor d'aquest 
procediment tot arguaentant que "tiene demasiados 
puntos de contacto con los sitesas aodernos de 
reproducción gráfica(... ) Consiste en sacar de lo 
negro, con sedios puraaente mecánicos, las medias 
tintas y las luces"**. 

Malgrat que les planxes poden adquirir-se en el 
comerç ja preparades, l'autor cita la possibilitat 
de granejar-Íes en el taller, ja sigui per mitjà de 

1§ Op.cit., P.Melis-Marini, pp.lOS-106 
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I* caixa de granejar (no entra en detalla), del 
"berceau", o "restregar «obre la planxa eoa un 
pedato de aáraol teten Ha©, la arena cribada con el 
taaia". ti darrer aètode citat is seablant al que 
•'utilitza per a granejar les pedrea litogràfiques. 

Igual que la punta seca, ai gravat al fuá 
resisteix poques tiradas 1 en el text es recoaana 
•vitar al aàxia les proves d'estat. 

9.- 11 procediaent da Francois o a aanera da llacis 

Igual que al vernís tou, aquesta tècnica tendeix 
a iaitar el traç del llapis però a través de 
aitJana aecinics: La ruleta91. 

Segons l'autor, Deaarteau va perfeccionar la 
tècnica incorporant un nou instruaent, el qual 
anoaenarà "buril dentado de Deaarteau": "es de 
acero teaplado, de foraa alargada y tiene en su 
extreao una ruedecilla de dentado irregular". 

Destaca dues aaneres de procedir: Incidir 
directament sobre el aetall nu, o bé, sobre el 
vernís i subaergir-lo en un bany d'àcid. 

En el aateix apartat, i establint una relació 
directa aab el gravat al llapis, l'autor cita el 
gravat a punts o "opus «alle i": "género que se basé 
en los puntos aás o aenos acumulados, según las 
exigencias del claroscuro, que deja un aartillito 
puntiagudo batiéndolo sobre el aetal desnudo". El 

va substituir-se, segons l'autor, per 

11 Melis-Marini descriu la ruleta tot dient: 
"Ruedecillas dentadas que giran sobre un eje de 
aetal noraal a su plano, encajado oblicuaaente en 
un aango robusto que sirve para dirigirlas", 
op.cit., p.109 
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"hierro» afilados, punzones batidos eon un 
•artilloi grupos de punzones, etc.". 

lo.- L'<?»UaPtt ti ÇQlora 

la la priaerp vegada que s'anoaena "estampa en 
colora* I no "gravat en colors'*. Efectivament 
s'estampa en colors una aateixa matriu aab l'ajut 
d'unes aonyeques ('poupéel -i ais modernament, de 
pinzells- o bé s'estampen diferents planxes 
sobreposades» una per a cada color (registre). 
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JálWl PLA PALLEJÀ: 

Técnica» del..*r»b»do calcográfico i .m »»t—p»clón 

la.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 19S8 

2a.ed. Barcelona: Blu»e, 1977 

3a.ed. Barcelona: Ediciones Omega, 1980 
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BIOGRAFIA OI L'AUTOR1 

Jaitas PI» i Pallejà va néixer a Rubí «1 14 
d'abril de 1914, en «1 sí d'una faaília «oït 
•odesta. Orfe de pire de aolt Jove es va haver • 
posar a treballar pel sosteniaent personal 1 de la 
faaília. Va eaprendre 1* of tel ém pintor de parets. 

El 1031 presenta la prisera exposició de pintura 
1 dibuix als "Asiles de les Arts* de Terrassa, 
entitat representativa de l'art i de la cultura 
creada el 1927 sota la presidència del pintor 
Joaquis Vacella. 

El 1934 forsa part del I Saló del Independents 
de Terrassa, entre els artistes que hi participes 
destaques a Esili Arswngol, Aureli Biosca, Antoni i 
Ranón Marinel.lo i Joan Veeells. L'activitat de Pla 
a Terrassa er sanifesta tasbé en un altre aspecte: 
Del 1934 al 1936 actuà cos a critic d'art del diari 
"El Dia", on tasbé col.laborava aab algun text 
literari. 

El 1935 se'n va a treballar a Barcelona en el 
sateix ofici de pintor, però continua residint a 
Rubí. Durant aquest teaps participà en dos Salons 
de Priaavera de les Exposicions de Barcelona (193S 
i 1936). 

Durant la guerra serà tancat en un caap de 
concentració de Sant Cebrià (Rosselló) d'on 
s'escapa per residir a Perpinyà fins el 1939 que 
torna a Barcelona. 

Vers el 1944, Pla descobreix el gravat i les 
seves enorses possibilitats generals i personals. 

1 Hes consultat: P.X Puig Rovira, "Jause Pla, 
una trajectòria artística* ditia de 12 Gravats i un 
JWtortlrit de JftWH PI», (Barcelona: Ed. de la Rosa 
Vera, 1962); J.RÀFOLS, McelorarJo "RèfPll" ÚS. 
artistas conteswoorAneoa de Cataluña y Baleares. 
(Barcelona: Id. Catalanes, 1964), t. II, pp. 245-
246. 
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la seva fórmele és autodidacta. II pintor i 
fravador Raaón da Capaany* fou «1 qui par primera 
vegada pea* a Jauae fia davant d'una planxa polite 
1 l'introduí al seu taller de gravat, on pogué 
aprendre les priserea nocions. 

Al taller de Capaany conagué * Baric Torino, a 
Josep Medinaceli que era 1'estampador, I a Jauae 
Coscolla quo ora na aprenent. 

la l'exposició de dibuixos a la Llibreria 
Mediterrània, Pla conegué a Qustau Oili «1 qual li 
encoaanà alguns gravats do team nadalenc per a 
felicitacions. La relació aab Gili li peraeté 
conèixer els llibres de la col·lecció "La Coaetn", 
els aillors de la bibliòfils catalana del seu 
teaps. Fet desiciu que influirà en la posterior 
actuació del gravador dins del aón editorial aab la 
col·lecció selecte de la ROSA VERA. 

La tasca pedagògica de Pla gira el voltant 
d'aquesta col·lecció ja que va haber d'ensenyar a 
gravar als pintors 1 escultors que en aquell aoaent 
eren representatius del aoviaent artístic català. 
Segons Teixidor, en els anys SO el doaicili de Pla 
es va convertir en una veritable Escola de 
Gravadors, entre els aluanes destaquea a Enric 
C.Ricart, A. Ollé Pinell, Josep Obiols, Joaquia 
Sunyer, etc. 

La aateixa tasca pedagògica la v% desenvolupar a 
Madrid, quan l'eapresa de La ROSA VERA s'hi va 
expansionar el 1955. En la priaera col·lecció de 
"los artistas grabadores" destaquea a Daniel 
Vázquez Días, Benjaaín Palència, Eduardo Vicente, 
Pancho Cossío, Rafael Zabaleta, Francisco Mateos, 
etc., la aajoria dels quals varen ésser iniciats 
per Jauae Pla. 

1 Raaén de Capaany 1 Montaner era el 
propietari, o un dels propietaris, de l'editorial 
"Montaner y Siaón" que per aquests anys publicava 
edicions selectes il·lustrades i de bibliòfil. 
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Pla il·lustrarà libres de poetes 1 escriptors 
tan importants eoi Carles Riba. Josep carner. Joan 
Alavertra. Josep V.Foix, Joan Fuster, Caaiio José 
cela. «te. 

Exposarà a diferents llibreries de Barcelona 
(Salas Syra. Rovira. Gaspar, Grifé A Escoda. La 
Pinacoteca. Dau al Set), Madrid (Galeries Biosca), 
Terrassa (Sala Vallparadis). Vic (El Carae).etc. 

Entre d'altres preais i distincions, va guanyar 
el priaer preai de cravat de 1*Exposició Municipal 
de Belles Arts de Barcelona (1953). La segona 
medalla de cravat de la Nacional de Bellas artes el 
195?. el preai del Gobern de Cuba de la Bienal de 
La Habana (1953) i el preai de gravat Ciutat de 
Barcelona (1965). 

Coa a teòric del gravat, a part de i'obra que 
analitzares, va fer un estudi sobre "Els gravats de 
Xavier Nogués** (Ed. Rosa Vera, 1960), articles a 
revistes especialitzades, etc. 

Resumint, coa artista, coa a pedagoc. coa a 
teòric i coa amant del gravat, Jauae Pla és en 
cadascuna d'aquestes facetes un personatges aolt 
rellevant dins del gravat català. 
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PRESENTACIÓ Ml L OBRA* 

Coneixes tree edicions del «anual dm Ma. la el 
pròleg de la priaere, del 1956, l'autor fa un repà» 
Mm aanuale que s'han ejcrit an espanyol sobre el 
teaa (Rueda, Botey, Cochet, A.X.B., 1 un de 
1'editorial Molino ...) i es laaenta de la 
quantitat ridícula d'obres an coaparació a d'altres 
països coa França. Segons Pla, faltava %aa obra 
sistemática que resultara a la ves da divulgación y 
de consulta", aquest és, segona Pia, ei actor que 
va conduir al gravador a escriure el text: "El 
entusiasao y, ciertamente, la experiencia adquirida 
en unos años de trabajo intenao en la labor de 
rayar en las planchas de setal, los ai llares de 
pruebas estampadas, y el esfuerzo casi 
exclusivamente autodidacto para arquirlr un oficio 
y para dominar loa secretos de la acción de los 
ácidos, de los barnices, de las puntas de acero"1. 

En la segona edició, l'autor comenta que l'art 
en general i concretament el gravat ha evolucionat 
obrint nous horitzons com aón les tècniques mixtes 
o el gravat en color. Malgrat aquests avenços, 
però, el gravat es fonamenta, segons Pla, en les 
tècniques bàsiques que es descriuen en llur obra i 
per aquest motiu no creu justificat incorporar-hi 
modificacions. La "cocina del grabado" que és com 
l'autor denomina les darreres experiències, 

9 El 19S6, quan es va publicar l'o,ra de Pla, 
la fígvina d« Archivo», Bibliotecas y Wi>teft 
dedicava unes línies en les quals es resumia 
breument llur contingut. T.LXII, 195S, pp.§33-934 

* J.PLA, féçajçaa d,cl gribado cfllçogréflco j 
au estampación. (Barcelona Id. Omega, 1986), p.3 
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de^ndrà "del ingenio» la habilidad y la fan tat i a 
del artista", ja que "la« técnica», todaa laa 
técnicas, son truco» para llagar a un ciarte 
resultado". 

En la darrera edició, la del 1986, Pla insisteix 
en el caràcter fonaaental del gravat calcografié: 
"éste es un libro conscientésente noreal y 
discreto, sin ningún gran invente y que no se 
apunta a la corriente de la últiea nora, de la asa 
reciente vanguardia*. 

Després d'un breu capítol sobre la xilografia, 
l'autor tracta sobre la calcografia, teas central 
de l'obra. 

En capítols successius estudia el taller del 
gravador, la preparació de la planxa, els 
verniaos, el cale, etc. A continuació, analitza els 
diversos procedieents de gravar: l'aiguafort, la 
punta seca, el burí, la asnera negra, la "eanière 
de crayon" el vernís tou, l*aiguatinta, el sofre i 
el gravat en color. 

Dedica un altre capítol a 1'acerat, niquelat i 
croaat de les planxei, i uns altres a la prensa, 
al paper i a l'estaupació calcográfica. 

Finaiaent, fa unes consideracions sobre la 
bibliofília que són l'expressió d'una gran 
experiència i d'un gust depurat. 

Les trenta vuit il·lustracions que acoapanyen la 
lletra impress recullen una sèrie d'aspectes 
tècnics o reprodueixen exeapies de gravats que 
serveixen per a confiraar les idees exposades en el 
T#€5 JE X* m 
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ESTUDI CRITIC/ANALITIC SOBRE EL GRAVAT CALCOGRAFIÓ 

o*- frtpftrttlm.it li Pltaxi 

0.1.- II aetali: El coure is «1 aés indicat per s 
gravar. Segons Pla, «1 tenc no és rrcoaanable 
perquè no proporciona la "1tapies* y finura de 
•ordida del cobre** i, a ais, éa aolt tou no 
peraetent llargues tirades. 

Les operacions que •• descriuen en el text per 
a preparar la planxa sén gairebé idèntiques a les 

per Manuel de Rueda1: forjar-la, laainar-
la» pol ir-la i desgreixar-la. 

Després de batre el aetail aab un «artellet, 
recoaana aliiçar-lo aab la pedra tosca i aigua, 
seguidaaent el carbó s'encarrega del poliaent. Pla 
aconsella un repàs aab la pol idora aecàni 
assegurar una superficie coapletaaent llisa i 
polida* 

Per a desgrelxar la planxa es pot procedir de 
dues aaneres diferents: 1. Blanc d'Espanya barrejat 
aab vinagre; 2. Alcohol i talc. 

0#2.- 11 vernis: Les condicions òptiaes d'un vernís 
sén: "que no se cuartee ni salte al trazar lineas 
auy juntas; que sea fino y suave, es decir, que la 
punta se deslice sin obstáculo y que sea 
iaperaeable al ácido sin ablandarse en los trabajos 
que necesitan Múltiples sórdidas"7. 

La base del vernis és, segons l'autor, la cera 
que protegeix la planxa. II betua de Judea, 
i'alaàciga..., serveixen per a oferir-li duresa i 

• M.de RUEDA, Inatruceion para gravar m 
cobre».«. (Madrid: Joachln Ibarra, 1761) 

1 Op.cit., J.Pla, pp, 37-38 
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evitar que s'enganxi a la aà. 
Igual coa descrivia Manuel ém Rueda en «1 segle 

XVIII, Pla coaenta que aab una capa fina de cera es 
pot gravar. 

O.3.- I#* envernissat de la planxa. Per escriure 
aquest apartat» Pla va consultar l'obra da Gustavo 
Cochet8. ál Igual qua aquest autor, Pla distingeix 
dos procediaents: 

0.3.1«- L'envernissat aab pinzell i vernís 
líquid 
0.3.1.- L'envernissat aab aonyeca i vernís sèlid 

Pla recoaana el príaer aètoda ja que és ais 
senzill. La coaposicio de "-«rala líquid que descriu 
l'autor és la següent: 

Aiguarràs 200 graas 
Cera 25 graas 
Betua de Judea 25 graas 

"Se disuelve la cera al balo de María, 
añadiéndole la altad del aguarrás, y en otro 
recipiente el resto del aguafuerte con el betún 
de Judea. Es aejor desmenuzar el betún, 
operación auy fácil dada su naturaleza 
cristalina. Se aescla todo en una botella de 
cuello ancho para poder introducir el pincel con 

• O.OOCIIT, II Grabado. Historia y técnica. 
(Buenos Aires: Poseidón, 1943), pp.192 i ss. 

9 Op.cit., J.Pla, p.38 
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La planxa prèviaaent escalfada a*envernissa aab 
«a pinrel1 pla de dos o tres centímetres d*mapl«. 
L*escalfor contribueix a unificar al vernís ( 
facilitar~ne 1 assecaaent. 

P«r envernissar aab aonyeca s'eliaina 
l'aiguarràs de la coaposició citada anteriornent. 
Taabé s'aplica an calant i s'uneix aab una aonyeca 
de seda oaplerta de cota, "pero no COBO si se 
pintara con alia, sino a pequeños golpes 
prependleulares a la plancha". L'inconvenient 
d'aquest procediment és que algunes vegades queden 
petits poros sense recobrir qua produeixen un 
puntejat ainúscul anoaenat, segons Pla, "cendraje". 

A continuació i a aanera d'informació, Pla 
ofereix un reguitzell de fóraules de vernissos, 
malgrat comentar que quan un gravador té una certa 
experiència se'n fabrica un de propi. Cita la de 
Bosse, la de Rembrandt, la de Callot, 1 la que 
utilitza Cochet, de qui seguraren*, va treure 
1* informació10 . 

Vtnii dfi rjCQfrrlr- ís líquid i S ' & « F * C A ràpid, 
perè serveix, segona l'autor, per a tapar i no par 
a gravar. Is coapon de cera i betum de Jadea 
dissolts en benzina o benzol. Pot aplicar-se per 
«xeaple, per a envernissar el dors de la planxa 
abans de submergir-la en el mordent. 

Vernís blanc: L'autor ofereix dues possibilitats: 
la. Donar una na de blanc d'Espanya dissolta aab 
goma aràbiga sobre un vernís corrent, tal com feia 
Rembrandt; 2a. Fer una coaposició substituint la 
cera per parafina i el betum per almáciga. 

i« Veure: 0.Cochet, op.cit.» pp.204-206 
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Várala Mfl^» Per e»talvi*r-«e fuaar la planxa 
Pla recoaana afegir negre de fuá en ei vernía de 
pinzell deacrit «1 principi d'aqueat apartat. 

0.4.* Fusat de la planxa. Segona Pla, la rae de 
finar tina planta enverniaaada éa doble: 11 fuá es 
barreja aab el vernía i n'augmenta la 
iaperaeabilitat, i proporciona una superficie negra 
i 11Isa sobre la qual ea pot calcar i ratllar ais 
f Okf* ll 1 •Báfcffi'f" • V a. A Wrc I I «p * 

Pin éa el prirer autor déla eatudiats que no 
cita 1*espelaa, sinó que ea serve ix d'una aonyeca 
de cote impregnada d'aiguarràa i aoatinguda aab 
unes tenalles, lea quals podón iaprovitzar-ae aab 
un tira de aetall del retall d'alguna planxa. 

O.5.- II calc. L'autor inforaa que sovint grava del 
natural sense un dibuix previ. N'obstant això, 
dedica unes línies a parlar del calc ja que pot 
facilitar l'inversió de la iaatge en l'estaapació. 

Pla proposa dibuixar directaaent o calcar-ne un 
sobre un paper vegetal, ja que "su transparencia 
absoluta nos peralte trabajar sobre la plancha con 
el dibujo a la vista, poniendo el papel al revés 
sobre un fondo blanco**. Segons aquest autor, es aás 
fácil hacerlo así que fiarse de la ayuda de un 
espejo o improvisar el caabio de sentido". 

Altres astodes que cita 1'autor aolt de passada 
són el paper de gelatina i el de sanguina, els 
quals presenten sés inconvenients, sobretot el de 
aalaetre el vernís. 
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1 - - L'AIQUATOM-

l l a i t l i s necessaris per a gravar • l'aiguafort 
són: 

- Puntes de diferents gruixos 
- Una lupa de peu 
- Un pinsellet i vernís d'assecaaent ràpid 

Atiana d'explicar l'aiguafort recalca dos 
aspectes quo aai s'han d'oblidar: Ir. Las punta 
per a gravar a 1*aiguafort no ha d'ésser esaolada, 
sine roaa, perquè no es clavi 1 es poguí dibuixar 
aab llibertat* 2n. lies linees que es tracen daaunt 
el vernís no sen **aáa negras si apretaaos aás, ni 
aás grises si apretaaos Beños*** 

Per a traçar Unies ais aaples, s'utilitza una 
punta esaolada en foraa de burí. Obviaaent, Pla es 
refereix a la "échoppe", i encara que no la 
denoalna n'assenyala algunes restriccions: "No nos 
servirá para dibujar llbreaente en todos los 
sentidos, sinó sólo en una dirección y sobretodo 
líneas aás o aenos rectas**. Malgrat tot, però, 
l'autor coaenta que es iapresclndible "para dar 
ciertos acentos*. 

Per aconseguir les gradacions tonals, Pla 
descriu dues aaneres de procedir, les quals no san 
cap novetat, ja que la aajoria dels autors d'aquest 
segle que hea estudiat les han coaentat11. 

1.1.- "Grabado del negro al gris": Sobre la planxa 
envernissada es dibuixen les línies que han d'ésser 
aés fosques i es subaergeix al bany corrossíu. 

11 Veure; F.Esteve iotey, op.cit., pp. 13f i 
ss; G.Cochet, op.cit., pp.198 i ss; i F.Melis 
Marini, op.cit., pp.48 i ss. 
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Després d'uns vint segons, •• renta sab sigua i e» 
dibuixen les Ítalas d'un segon valor, les quals es 
creaaran novaaent aab àcid. L'operació •• repetirà 
tantea vegades coa valors •• deatigin aconseguir. 

Després ds far «na prova d'estat, s'hi as 
convenient afegir-hi aés dibuix, cal recoaençar 
l'operació, envernissant la planxa «ato vernís de 
pinzell, al qual al sabeaos dar una aano fina y 
unidai vereaos perfectaaente loa surcos de las 
priaeras aordidas . 

1.2.- "Grabado del gris al negro"; Al contrari del 
procediaent anterior, en aquest a'eatableix tot el 
dibuix sobre el vernís i 
successÍUE banys d'àcid. A aesura que els traços 
són prou profunds es tapan aab al vernís fins 
arribar a la tonalitat aés fosca. L'inconveninet 
d'aquest mètode, aparenaent aés sensi11 és 
precisaaent les reserves de vernís 

A continuació Pla assenyala un accident força 
usual quan s'insisteix excesslvaaent en una 
col·lecció de línies per aconsegir el negre intens.* 
el crevé o la calva, tal coa ho deaost ren les 
laatges següents12: 

C D 

11 Op.cit.* J.Pla, pp.S4-SS 
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Igual coa indicava Cochet1J, Pla aconaella 
"traiar gran cantidad de li MIMI, piro dada» en 
barnices sucesivos 7 con arreglo a un cierto 
•étdodo": 

Si després d'una prova d'estat es constata que 
tota els valors són dèbils í que cal aprofundir-
los, l'autor proposa envernissar 1* planxa aab el 
roleu de goma i en coaptes de vernís, utilitzar 

ica. 

11 Op.cit.» G.Cochvt, p.101 
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1.3.- lla aordents. Coindint a»b 1» aajorAa dels 
autors del nostre •'fia, l*àcid nítric és «1 
corroasiu ais aprec* ; p«l nostre gravador. Un 
altre «ordeni que cita és el perclòric de ferro, el 
qual té unes característiques diferents a 
l'anterior1*; 

àcid nítric Perclòric de ferro 

"La «ordida se puede 
controlar «uy 
fácil«ente; en los 
surcos pro-.'.uce unos 
bordes roídos y ensancha 
algo las líneas; los 
vapores que desprende 
son auy tóxicos" 

"Es de coaprobación «ás 
difícil; produce unos 
surcos con los bordes 
coapletaaente liapios; 
no ensancha las líneas; 
no desprende gases; y 
«ancha terribleaente" 

14 Op.cit.» J.Pla, p.63 
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Amb «1 seu afany didascàlic, l'aviar ens ofereix 
una descripció forca detallada de coa eonttwlar la 
aoasegada de l'àcid Mitjançant els borbolla, la 
paleta de tons 1 les "remarques' .» 

2«- QRAVAT A LA FVNTA 8BÇA 

La punta seca és la més senzilla de les 
tècniques calcogràfiques. l'autor la defineix tot 
dient: 

"Una punta seca no es aás que un diuujo hecho 
sobre una plancha de aetal empleando una punta 
de acero en vez de un lápiz y apretando aás o 
menos según el valor que se quiera obtener"15. 

Pla es confejsa un entusiasta d'aquesta técnica, 
no per la senzillesa d*execució, sinó per les 
qualitats intrínseques: "las cualidades que se 
pueden obtener, tan inconfundibles, tan diferentes 
de cualquier otro procedimiento gráfico. (...) 
siendo su Intervención directa, la emoción del 
artista se puede expressar libreaente y sin otro 
intermediario que la punta afilada y dócil". 

11 Op.cit., J.Pla, p.68 
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PI» retreu el comentari de Cochet respecte de la 
punt* Pee*: 

0.Cochet 
"Confiese fue siento une 
natural aversión. Lo 
considero un 
procedimiento blando, 
sin carácter y ala 
hondura ni virilidad* 

J.Pla 
"Enjuiciar «a bloque un 
procedimiento aos 

siaiplificación, por lo 
••nosi ingenuai la 
blandura, el carácter y 
la virilidad son 
atributos que dependen 
del artista : no de la 
tècnica* 

"La punta traiciona ese 
"sabor" único del setal 
o la sadera coao la 
niraa herraaienta que lo 
ejecuta" 

"Personalment, 
coabatiaos los grabados 
de los que se puede 
decir que parecen un 
dibujo, o parecen una 
acuarela, o parecen 
cualquier cosa que no 
sea lo que realmente 
son: Un grabado" 

Pla és el priaer autor que manifesta públicament 
l'autonomia del gravat. Coa a teòric i coa artista 
proc'aaa el gravat coa un mitjà d*expressió coapiet 
i es partidari d'esborrar la consideració 
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tradicional que l'h* «otaca a tai tar altras aedis 
coa el llapis, «1 paatell, 1*911, ate. 

En at pròleg del priaer volua da la "Col«lácele 
da grávate conteaporani»"1*, Pla in»ieteix en al 
IfVaWBI* 

"Roa ha confós llastiaosaaent el gravat de 
creació aab un procedianet qualsevol da siaple 
reproducció, is eleaental i per altra part 
laaentable haver de defensar el gravat coa a 
procediaent noble, coa a llenguatge coaplet 
d'expressió artística. No inferior ais altres-
pintura a l'oli, dibuix, etc.- sinó diferent. 

(...) 

"Les possibilitats que ofereix el gravat fan 
innecessari el aanlleu a altres tècniques perquè 
els seus ressorts són il.liaitats i el seu 
accent inconfusible. Coa són diferents, i per 
això no inferiors, les possibilitats d'un violí 
de les d'una orquestra. Els negres vellutats que 
pot donar la punta seca, la línia pura i 
esclatant del burí, els obscurs infinitaaent 
aatissats de l'aiguafort no s'asseablen als 
assolits per cap altra tècnica". 

Tornant a la tècnica de la punta seca indica 
que és difícil dibuixar aobre el aetall nu. Una 
possibilitat que descriu l'autor és utilitzar un 

mtukJKL i-irmirinKff MI m i»iliJiiiafcJLjBMslJÉjaJP- l a w «VBf ...iIlJCAcÉA. " a f i W i V 

(Barcelona: Ajuntaaent de Barcel ona), catàleg de 
l'exposició en el Palau de la Virreina, 1985. p.14 
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llapis litografíe, o bé, «i é« precís fer actalls, 
un bolígraf. 

Si s'hagués da transportar un cale, 1*autor 
recoaana envernissar la plans* coa al es tractés de 
l'aiguafort, però en coaptes de creaar-la aab àcid, 
la punta s'encarregarà d'aprofundir ela solcs. 

lis utensilis per a gravar a la punta seca són 
els que et» aostren en la làalna VIII. 

La qualitat i el bon estat d'aquestes eines és 
aolt important ja que el resultat del gravat 
dependrà, segons l'autor, dels útils que s'hagin 
utilitzat. 

- Les puntes: Seria ideal que la punta acabés en 
foraa cònica perfecta i que no és gastés .ai. &,• 
aés recoaanades pel gravador són les de gramòfon, 
aalgrat que es gasten ràpldaaent. 

Després de consultar aab experts en aetall, Pla 
indica que l'acer de "tungsten" o "vidia" reunirien 
les condicions òptines, sobretot per la duresa, 
però, aaJauradaaent no ha pogut experiaentar aab 
aquest aaterial. 

Per a esaolar la punta "ejecutaremos un 
aoviaiento de vaivén lo aás regular posible sobre 
la piedra de aceite, untada, dando a la vez un 
aoviaiento de rotación al nango que sostiene la 
punta. La regularidad de la presión y de la 
rotación son los factores esenciales para el 
éxito"»7. 

Per a facilitar el procés, l'autor recoaana 
l'operació següent: 

"En un extreao de l? piedra de afilar hareaos 
una ranura con una punta vieja, procurando que 
nos quede recta y que su perfil sea igual al de 

»' Op.cit., J.Pla, p.71 
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