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Pròleg

La Història d’un país té unes quantes fites que la marquen de mane-
ra decisiva. Normalment, aquestes fites no són fets puntuals; acostumen a
ésser processos que integren moltes actituds, comportaments i voluntats
diverses, que troben arrels profundes en la pròpia societat i que, després, es
projecten en l’esdevenidor col·lectiu.

Per aquesta raó, la Constitució de Cadis de 1812, destaca com una
d’aquestes fites històriques. Sense cap mena de dubte, es pot afirmar que
amb la seva aprovació es marcava un abans i un després en la Història
d’Espanya. Un país traumatitzat per la Guerra del Francès però també per
una profunda crisi social i institucional, dipositava en els legisladors consti-
tuents molta més responsabilitat que la d’elaborar una Constitució. Es volia
tancar l’etapa de les monarquies absolutes i entrar en la de les monarquies
constitucionals, definint la sobirania com a patrimoni del poble.

S’havia lluitat contra “el francès” per guanyar la independència; però
el poble volia que aquella victòria li fos reconeguda i, per tant, demanava que
la sobirania es diposités al propi poble guanyador. El Rei quedava sotmès a
la Constitució, expressió màxima de la sobirania popular. Era la primera
Constitució espanyola i s’aprovava com un crit de llibertat enfront de totes
les discriminacions i submissions, vinguessin de fora o de dins.

De fet, la Constitució de 1812 va tenir una curta vida. L’Espanya
reaccionària i absolutista no la va acceptar mai i va lluitar des del seu naixe-
ment contra el que aquella Constitució representava. Però van ésser esforços
inútils; amb la Constitució de Cadis de 1812 començava una nova etapa que
va marcar decisivament tot el segle XIX espanyol, segurament el més relle-
vant des d’un punt de vista polític. Molts dels nostres problemes d’avui són
fruit del que en aquell moment no es va saber o poder resoldre.
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Avui, quan iniciem el bicentenari de la Constitució de 1812, retro-
bem en l’ambient de l’època, en les seves passions polítiques, en la conflic-
tivitat que envoltava als constituents, elements de la nostra situació actual.
Aquell crit de llibertat –el d’aquell llunyà 1812– segueix sent una ambició
que, amb noves formes, en situacions diferents i en una societat més cohe-
sionada i democràtica, els ciutadans mantenen viva. La Constitució de
1812, la de Cadis, va obrir una porta; després, entre tots, n’hem obert mol-
tes més i encara ens caldrà a nosaltres o a d’altres generacions, obrir-ne de
noves.

Però, el que no hi ha dubte, és que aquell llunyà 1812, va marcar el
camí.

Miquel Roca i Junyent

Ponent de la Constitució de 1978

Com més avançaven les tècniques de reproducció gràfica també
més traducció en imatges tenien els fets socials i polítics. Al trànsit entre el
segle XVIII i el XIX, que és l’època en la que se situa aquesta exposició que
ara es presenta, estaven iniciant-se dues tècniques noves que revoluciona-
rien el món de la il·lustració: la litografia i la xilografia a testa.

Aquestes noves tècniques vindrien a complementar, i sovint a subs-
tituir, les clàssiques: el gravat calcogràfic i la xilografia tradicional, que era
la treballada a fil. Si el gravat calcogràfic es reservava a representacions acu-
rades, la xilografia havia estat sempre –i ara amb la seva nova variant con-
tinuaria dedicada al mateix tipus de producte visual– per produir imatges
més de batalla. Tanmateix les limitacions del gravat en fusta, el de sempre,
impedien fer composicions gaire elaborades, motiu pel qual la xilografia
majoritàriament era, fins aleshores, de petit format i dotada de molt pocs
matisos.

El fet és que litografia i xilografia a testa permetrien la introducció
de noves maneres de treballar la imatge, i en conseqüència donarien pas
també a nous gèneres comunicatius, que és encara més important. I aques-
tes dues tècniques, per la seva major senzillesa i per l’economia dels seus
materials es centrarien en la producció d’un tipus d’il·lustració gràfica de
caire popular, mentre l’altra il·lustració, la més refinada de matrius en coure
continuaria dirigida a un públic de nivell més alt.

Tanmateix a la col·lecció que es mostra avui aquí encara hi domina
preferentment el gravat calcogràfic, l’aiguafort. Eren temps molts matiners
del segle XIX i encara les noves tècniques no havien penetrat massa en el
món de les arts gràfiques del sud dels Pirineus. L’aiguafort, tècnica comple-
xa i per tant menys “barata” que la xilografia, generalment estava destinat a

Estampes polítiques
del primer dinou



un públic culte, i les estampes fetes amb aquesta tècnica reunides aquí són
al·legories, cròniques gràfiques, retrats de personalitats històriques d’actua-
litat –algunes les estampes ovalades de retrats reials aparellats típiques de
les Guies de Forasters–, que tot i que poden ser coetànies dels fets repre-
sentats –la Guerra del Francès i la Constitució de 1812–, a la majoria cal
considerar-les composicions concebudes amb certa posterioritat als fets
recollits, quan la calma ja havia tornat al país.

A part, la sèrie dels Desastres de la guerra de Francisco de Goya,
també presents aquí, pertanyen igualment a aquest conjunt de temes glos-
sats a posteriori, però al costat del seu valor documental aquests tenen l’im-
mens valor afegit de ser exponents artístics de la màxima categoria qualita-
tiva.

Moltes de les estampes mostrades a l’exposició són de fets històrics
esdevinguts a Madrid, Catalunya o Saragossa, evocats uns pocs anys des-
prés, quan la invasió napoleònica ja estava neutralitzada, com si la societat
volgués rememorar els moments més intensos, ara esdevinguts també els
més plaents pel seu final feliç. En aquestes sèries trobarem la presència de
la notable escola acadèmica de gravadors tan rica especialment a València
–sovint però treballant a Madrid–, bé que també a Catalunya reforçada
tanmateix per gravadors italians. Tanmateix veurem igualment estampes
fetes de l’altra banda, la francesa, que en aquest cas no perseguien evident-
ment cap evocació positiva de la qüestió, sinó simplement deixar constàn-
cia d’uns fets històrics recents importants.

És en aquestes evocacions franceses que comença a introduir-se la
litografia, ja als anys vint, un art nou que es generalitzà a França abans que
no entre nosaltres. La xilografia de nova fornada trigaria una mica més
encara a generalitzar-se, i aquí la veiem a través del nou tipus d’estampa
popular francesa d’Épinal, que envaí el món occidental a base d’escenes cri-
danerament acolorides a la trepa, evocadores de situacions viscudes i des-
tinades al gran públic que tenia encara a la memòria els fets que represen-
taven.

El XIX, però, va ser una època de constants provatures gràfiques, i al
costat d’aquestes imatges xilogràfiques populars de caire militar en podem tro-
bar altres, d’un caràcter força semblant, que en canvi estiguin fetes mitjançant
la tècnica de l’aiguafort, enriquida amb el color. I també amb aquesta tècnica
s’havien donat a conèixer, singularment a Anglaterra, una altra mena d’estam-
pes acolorides i a l’aiguafort també, dotades però d’un sentit satíric molt acu-
sat. A través d’elles es van expressar artistes anglesos de primera magnitud,
dotats d’un especial sentit de la caricatura i de l’expressivitat, com ara Thomas
Rowlandson o James Gillray, de les quals per la seva relació temàtica amb la
resta d’estampes exposades, i per la seva cronologia similar, també se n’han
incorporat exemples a la present exposició.

Aquestes realitzacions, fetes a l’aiguafort, tindrien una clara conse-
qüència entre nosaltres en les estampes político-satíriques que decennis més
tard triomfarien en certa premsa il·lustrada catalana: seria mitjançant la popu-
lar cromolitografia, de la mà de caricaturistes excepcionals com Tomàs Padró
o Manuel Moliné, que tanmateix ja cauen fora de l’àmbit històric en que es
centra l’exposició d’enguany, i que només esmento a tall de comparació.

També en època tardana reapareixien temes dels temps napoleònics,
convertits ja en referències tòpiques per al públic. I d’aquestes n’apareixen
igualment, a manera de mostra, en l’exposició actual.

Tot aquest conjunt que ara s’exposa, reunit expressament per a aques-
ta ocasió, és una mostra magnífica no sols del reflex gràfic d’uns fets històrics
de gran transcendència, sinó d’alguna cosa més profunda que denota un canvi
substancial en la societat: és ni més ni menys que la lenta entrada a una civilit-
zació nova, la civilització de la imatge, afavorida pel perfeccionament cada cop
més gran de les tècniques gràfiques.

Des del començament del segle XIX cada cop va ser més possible mos-
trar a un públic ampli imatges cada cop més acurades de figures i escenes rela-
tives a temes d’interès per al públic. Fins aquella època els grans fets històrics
només es representaven ocasionalment i sobretot en publicacions costoses d’a-
bast molt minoritari i sovint més que l’exactitud dels fets glosats representaven



valors al·legòrics. La versió gràfica que en podia rebre el poble fins alesho-
res era de molt baixa qualitat tècnica i no diguem representativa, molt
sovint també de dubtosa fidelitat als fets esdevinguts, ja que no era rar reci-
clar matrius de boix que havien servit per il·lustrar fets semblants i fer-les
passar per il·lustracions que reflectien nous esdeveniments. Ara en canvi la
societat estava decididament abocada a una nova era en la que la represen-
tació gràfica de les coses seria cada cop més fidedigna.

Francesc Fontbona

Reial Academia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi
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1. BENET DE MAGAROLA I DE CASTELLVÍ (1768-1823)
o ANTONI DE MAGAROLA I ARDENA
(Quart comte de Quadrells) († 1835)

Trabajos de Barcelona (1808/1810-1813/1814)
4 volums en vuitè manuscrit i enquadernació
en pergamí original.
1er vol.: Correspon a l’any 1808, del 13 de febrer
al 31 de desembre. Alguns forats de corc que no afecten
el text. 2 f. + 2 f. de pròleg + A(9) +B(10)/ V(10), 189 f. + 2 f.
2on vol.: Correspon a l’any 1809. Sense num. 1 f. + 163 f. + 1 f.
3er vol.: Correspon a l’any 1810. Sense num. 3 fulls + 207 f. + 3 f.
4rt vol.: Correspon als anys 1813 i 1814 de l’1 de gener de 1813
al 28 de maig de 1814. Sense num. 1 f. + 70 f. + 1 f. 20’5 cm.

Perfecte estat de conservació. Cal·ligrafia molt regular
i intel·ligible. Anotació manuscrita en el llom del primer
volum:“Magarola”.
Diari inèdit de gran interès històric i documental que recull
el dia a dia de la vida barcelonina durant el conflicte.
Hi ha un salt en la cronologia, faltant els anys 1811 i 1812.

A continuació es reprodueixen el pròleg i la primera pàgina
del 1er volum.







2. Constitució de 1812

Constitución política de la monarquía española
promulgada en Cadiz a 19 de marzo de 1812
Cadis: Impremta Reial, 1812.
1 f. + 134 f. + 1 f. 13’5 cm.

Llibre en dotzè, enquadernat en plena pell
amb ferros i rodes daurades.
Molt bon estat de conservació.
Anotacions de l’anterior propietari.

4. Catecismo político arreglado á la Constitucion
de la Monarquia Española

Barcelona: Piferrer, 1820.
Llibre en petit vuitè enquadernat en pergamí.
1 f. +103 f. + 1 f. 14 cm.

Bon estat de conservació.
A la portada gravat calcogràfic de Domènec Estruc
i Jordán (1786-1851).

3. Constitució de 1812

Constitución política de la monarquía española
promulgada en Cadiz a 19 de marzo de 1812
Madrid: Impremta Reial, 1820.
1 f. + 120 f. + 1f. 15 cm.

Llibre en petit vuitè enquadernat en pasta
espanyola, rodes en els dos plans, amb llom
lleument tocat. Lleuger foxing.
Bon estat de conservació.
Anotacions de l’anterior propietari.

5. Colección de los Decretos y Ordenes que han
expedido las Cortes Generales y Extraordinarias
desde su instalación en 24 de setiembre de 1810
hasta igual fecha de 1811

Càdis: Impremta Reial, 1810-1814.
4 volums en vuitè enquadernats en pasta
espanyola amb doble teixell i daurats al llom.
21 cm.
Bon estat de conservació.
Anotacions de l’anterior propietari.



6. Ventall “España Libre / Gerona”

Barnillatge de nàcre gravat amb
motius de xineries i florals.
Inscripcions en vers: “España
Libre” i revers: “Gerona”.
Espanya, ca. 1810-1820
24 barnilles, llarg 17,8 cm i 30 cm
diàmetre.

Barnillatge en perfecte estat de
conservació, algunes tires de seda
trencades.

7. SALVADOR MAYOL
(1775-1834)

Afusellament
Un Espia qº se passo por las Armas
a 27 de Dbre 1808
27 Desembre 1808
Dibuix a tinta sèpia a ploma.
Paper verjurat.
440 x 625 mm.

8. Atrib. BONAVENTURA PLANELLA (1772-1844)

Acte de les Corts Generals i Extraordinàries
celebrades al Teatro Real de la Isla de León
(San Fernando, Càdis) el 24 de setembre de 1810
Dibuix a tinta a ploma i aiguada blanca.
Paper verjurat.
207 x 290 mm.

Interessantíssim testimoni gràfic que mostra
la sala d’actes del Teatre de Comèdies de l’Isla
de León amb els protagonistes i pares redactors
de la Constitució. A la dreta destaca el tron reial
buit i un retrat simbòlic del monarca sota pal·li.
Marca d’humitat que cobreix més de la meitat
del dibuix. A les parts no tacades l’aiguada
blanca ha virat.

Salvador Mayol, abans de marxar
cap a Mallorca, deixa testimoni
de l’afusellament d’un espia fran-
cès durant els primers moments de
la Guerra del Francès.
Regular estat de conservació amb
un empelt en forma de pera
invertida de paper diferent i
dibuix no autògraf.



A L · L E G O R I E S

9. VICENTE LÓPEZ (1772-1850) (dibuix)
TOMÁS LÓPEZ ENGUÍDANOS (1775-1814)
(gravat)

Épocas de los más señalados aconteci-
mientos de la Revolución española…
Madrid, 1814
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 681 x 516 mm.
Paper: 836 x 597 mm.

Al·legoria del retorn triomfal de Ferran
VII després de la Guerra de la
Independència. Estampa inacabada
per la mort del gravador el 1814.
Molt bon estat de conservació.

10. ANÒNIM

Funiculus Triplex Difficile Rumpitur
Anglaterra o Portugal, ca. 1812
Aiguafort i burí. Paper vitel·la
Petjada : 498 x 758 mm.
Paper: 524 x 790 mm.

Al·legoria d’aliança entre Anglaterra,
Portugal i Espanya. George III dona ordres
al GeneralWellington per assistir Portugal
i Espanya contra l’expansió francesa.
Restauracions.

11. JOSÉ APARICIO (1770-1838) (dibuix)
BARTOLOMEO PINELLI (1781-1835) (gravat)

La Nación Española invadida pérfidamente en 1808,
por Napoleón Bonaparte, se arma combate y vence,
en defensa de su Rey, de su Religión, y Patria
Madrid, 1814
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Paper: 400 x 540 mm. 12. ANÒNIM

Sàtira contra Godoy
Espanya, ca. 1808
Burí. Paper verjurat
Petjada: 320 x 226 mm.
Paper: 436 x 316 mm.

En el revers: Marca de propietat de la
col·lecció de Papeles patrióticos de la
Guerra de la Independencia 1808-1814
de D. Manuel Gómez Imaz.
Estampa satírica al voltant de la figura
de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz,
on es critica en clau al·legòrica el seu mal
govern i les desastroses conseqüències
per Espanya.

13. ANÒNIM
DUBREUIL (editor)

La Gloire et le Génie du Grand Homme
París, ca. 1830
Aiguatinta. Paper vitel·la
Paper: 248 x 320 mm.

Marca de propietat de la col·lecció de Joan Roure
Esteve, Barcelona.



P R O T A G O N I S T E S

14. ANÒNIM

Compendio del Heroismo / Y de virtudes Portento…
Espanya, primera dècada segle XIX
Burí tintat sèpia. Paper verjurat
Paper: 190 x 142 mm.
Petjada: 167 x 117 mm.

Ferran VII de Borbó, anomenat el desitjat
(San Lorenzo de El Escorial, 14 d’octubre
de 1784 - Madrid, 29 de setembre de 1833).

15. ANÒNIM

Fernando VII, Rey de España é Yndias
Espanya, principi segle XIX
Burí. Paper verjurat
Petjada: 150 x 107 mm.
Paper: 265 x 183 mm.

16. ANÒNIM

Napoleon le Grand
França, ca. 1820
Xilografia il·luminada a la trepa. Paper verjurat
Paper: 400 x 305 mm.

En el revers segell d’autorització de Colportage.
Napoleó I Bonaparte (Ajaccio, 15 d’agost 1769
- Santa Elena, 5 de maig de 1821).

17. JUAN GÁLVEZ (1774-1846)
(dibuix)
RAFAEL ESTEVE (1772-1847)
(gravat)

El Exmo. Señor D. José Palafox
y Melci
Madrid, ca. 1815
Burí. Paper verjurat
Petjada: 388 x 305 mm.
Paper: 400 x 280 mm.
Restauracions.

José Palafox (1776-1847), Duc de
Saragossa, va ser Capità general
i defensor de la ciutat durant el
setge dels francesos.

18. JUAN RODRÍGUEZ
(disseny)
ANDRÉS ROSSI (1771-1829)
(dibuix)
RAFAEL ESTEVE (1772-1847)
(gravat)

El Capitán General
D. Pedro Caro y Sureda
Madrid, ca. 1815
Burí. Paper verjurat
Petjada: 355 x 280 mm.
Paper: 400 x 280 mm.

Tercer Marquès de la Romana,
Pedro Caro y Sureda
(1761-1811), va ser humanista,
polític i militar mallorquí
mort a prop de Badajoz
durant la invasió napoleònica.

19. JUAN RODRÍGUEZ
(disseny)
ANDRÉS ROSSI (1771-1829)
(dibuix)
TOMÁS LÓPEZ ENGUÍDANOS
(1775-1814) (gravat)

El Mariscal de campo
D. Martin de la Carrera
Madrid, ca. 1815
Burí. Paper verjurat
Petjada: 355 x 250 mm,
Paper: 400 x 280 mm.

Militar mort el 1812 pel General
francès Soult durant la defensa
de Múrcia.



20. JOSÉ GARCIA (dibuix)
TOMÁS LÓPEZ ENGUÍDANOS
(1775-1814) (gravat)

El Brigadier D. Juan Martin
Madrid, ca. 1815
Burí. Paper verjurat
Petjada: 360 x 255 mm.
Paper: 400 x 280 mm.

Conegut amb el pseudònim de
El Empecinado (1775-1825),
heroi i cap de guerrilles contra
els francesos, va ser immortalit-
zat per Benito Pérez Galdós en
els Episodios Nacionales.

21. JUAN GÁLVEZ (1774-1846)
(dibuix)
RAFAEL ESTEVE (1772-1847) (gra-
vat)

El presbítero Coronel
D. Juan Tapia
Madrid, ca. 1815
Burí. Paper verjurat
Petjada: 355 x 280 mm.
Paper: 400 x 280 mm.

Prevere, guerriller i posterior-
ment coronel, va combatre les
tropes invasores a la zona de
Palència.

22. JUAN RODRÍGUEZ
(disseny)
JUÁN GALVEZ (1774-1846)
(dibuix)
BLAS AMETLLER (1768-1841)
(gravat)

El Coronel D. Juan Palaréa
Madrid, ca. 1815
Burí. Paper verjurat
Petjada: 360 x 250 mm.
Paper: 400 x 280 mm.

Metge de professió (1780-1842), i
guerriller pels voltants de Toledo i
Madrid.

23. MARIANO BRANDI (1776-1824)
(dibuix i gravat)

Dn. Francisco Abad y Moreno. Chaleco.
Coronel de los Exercitos Nacionales
de España
Madrid, ca. 1815
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Paper: 270 x 180 mm.

En el revers etiqueta de la “Junta de
Incautación y Protección del Patrimonio
Artístico”, antiga col·lecció de Roque Pidal.
Abad i Moreno (1788-1827) va ser un famós
guerriller de la Guerra de la Independència
i coronel de l’exèrcit regular, anomenat
popularment el Chaleco.

24. MARIANO BRANDI (1776-1824)
(dibuix i gravat)

Dn. Juan Martin. El Empecinado.
Brigadier de los Reales Exercitos
Madrid, ca. 1815
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 275 x 185 mm.
Paper: 310 x 220 mm.

Taca vermellosa en marge esquerra
i anotació en el revers, manuscrita
per un col·leccionista: “Madrid 1878”.
Conegut amb el pseudònim de
El Empecinado (1775-1825), heroi i cap
de guerrilles contra els francesos, va ser
immortalitzat per Benito Pérez Galdós
en els Episodios Nacionales.

25. ANÒNIM

Valdes. The Spanish patriot...
Anglaterra, ca. 1810
Aiguafort il·luminat. Paper verjurat encolat
sobre altre paper.
Paper: 350 x 240 mm.

Bernardo Valdés Hevia (1777-1840?), guerriller
que va combatre les tropes franceses a Sierra
Morena. Expulsats els invasors, es posicionà
a favor dels liberals i va ser perseguit per
Ferran VII.



M A D R I D

26. ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(1763-1834) (dibuix)
MANUEL ALEGRE (1768-1815) (gravat)

Carles IV abdica la corona
en el seu fill Ferran
Día 19 de marzo de 1808. En Aranjuez.
Carlos 4º abdica la corona en su hijo Fernando
Madrid, 1813
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Petjada: 365 x 425 mm.
Paper: 378 x 457 mm.
Restauracions.

27. ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(1763-1834) (dibuix)
FRANCISCO DE PAULA MARTÍ (1761-1827) (gravat)

Caiguda de Manuel Godoy
Día 19 de marzo de 1808. En Aranjuez.
Caída y prisión del Príncipe de la Paz
Madrid, 1813
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Petjada: 352 x 425 mm.
Paper: 375 x 457 mm.
Restauracions.

28. ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(1763-1834) (dibuix)
FRANCISCO DE PAULA MARTÍ (1761-1827) (gravat)

Entrada de Ferran VII a Madrid
Día 26 de marzo de 1808. En Madrid. Entrada
de Fernando 7º por la Puerta de Atocha
Madrid, 1813
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Petjada: 350 x 425 mm.
Paper: 378 x 457 mm.
Restauracions.

29. ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(1763-1834) (dibuix)
BLAS AMETLLER (1768-1841) (gravat)

Proclamació de Ferran VII a Madrid
Día 24 de agosto de 1808. Proclamación
de Fernando VII en la Plaza Mayor
de Madrid
Madrid, 1813
Aiguafort i burí il·luminat.
Paper verjurat
Petjada: 347 x 420 mm.
Paper: 378 x 457 mm.
Restauracions.



32. ANÒNIM

Dia dos de mayo de 1808. En Madrid.
Pelean los patriotas con los franceses
en la puerta del sol
De la sèrie:Dos de mayo de 1808
en Madrid. Làmina III
Madrid,1814
Burí i aiguafort. Paper verjurat
Petjada: 367 x 421 mm.
Paper: 379 x 462 mm.
Restauracions.

33. BEHRMANN AND COLLMAN
(editors)

Dia 19 de marzo de 1808 en
Aranjuez. Caida y prision del
Principe de la Paz
Londres, 1813
Aiguafort i aiguatinta. Paper
vitel·la encolat sobre un altre
paper 280 x 540 cm.

Paisatge de ventall anglès per a
l’exportació espanyola amb els
temes i màximes més rellevants
del conflicte.

34. BEHRMANN AND COLLMAN
(editors)

Dia dos de mayo de 1808 en
Madrid. Asesinan los franceses
á los patriotas en el Prado
Londres, 1813
Aiguafort i aiguatinta. Paper
vitel·la 280 x 540 cm.

35. BEHRMANN AND COLLMAN
(editors)

Dia dos de Mayo de 1808 en
Madrid. Mueren Daviz y Velarde
defendiendo el Parque de artilleria
Londres, 15 desembre de 1813
Aiguafort i aiguatinta. Paper
vitel·la encolat sobre un altre
paper 280 x 540 cm.

En el revers petita estampa
commemorativa amb títol
i escut d’armes.

30. ANÒNIM

Abdicació de Carles IV
Abdication du Roi Charles IV à Aranjuez
París, ca. 1815
Aiguafort il·luminat estampat en sèpia.
Paper vitel·la
Paper: 128 x 161 mm.

31. TOMÁS LÓPEZ ENGUÍDANOS
(1773-1814) (gravat)

Á la Nacion Española. Dia dos de mayo
de 1808. En Madrid.
Provocan los franceses la ira del pueblo
De la sèrie:Dos de mayo de 1808
en Madrid. Làmina I
Madrid, 1814
Burí i aiguafort. Paper verjurat
Petjada: 343 x 425 mm.
Paper: 378 x 463 mm.
Restauracions.



38. HADELN (editor)

La España Triunfará
Londres, ca. 1812
Gravat puntillé il·luminat.
Paper verjurat encolat
sobre un altre paper
260 x 510 cm.

39. JOSÉ APARICIO (1770-1838) (disseny)
ANTONIO RAFFAELE CALLIANO (1785-1824)
(dibuix i gravat)

Al·legoria de la fam a Madrid
els anys 1811 i 1812
Dedicada al Rey Nuestro Señor.
Por su autor y pintor de cámara José
Aparicio...
A la imatge: Constancia española. Años
del hambre de 1811 y 12. Nada sin Fernando
Madrid, 1820
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Paper: 405 x 565 mm.

Tallat dins la petjada i mancat del text
explicatiu.

40. CLAUDE-JOSEPH POMEL
(1781-1839) (gravat)

Proclama de la libertad
de Dn. Fernando VII
França, 1820
Gravat en colors a la poupé
i il·luminat. Paper verjurat
Paper: 214 x 293 mm.

Segurament es tracta d’un gravat
commemoratiu del retorn de Ferran VII
el Desitjat.

41. JOSÉ RIVELLES (1778-1835) (dibuix)
BLAS AMETLLER (1768-1841)
i RAFAEL ESTEVE (1772-1847) (gravat)

Parella de perspectives dels
carros de triomf en honor de Luis Daoiz
i Pedro Velarde,
capitans d’artilleria caiguts
el 2 de maig de 1808
Madrid, ca. 1815.
Aiguafort i burí. Paper vitel·la.
Petjada: 520 x 720 mm.
Paper: 575 x 760 mm (gran)
i 313 x 400 mm (petit).

La segona estampa està tallada dins la imatge.

36. C. STOPER (editor)

Retrat de Ferran VII
Londres, 1813
Burí. Paper vitel·la encolat
sobre un altre paper
280 x 540 cm.

37. HADELN (editor)

La España Triunfará
Londres, ca. 1812
Gravat puntillé.
Paper verjurat amb filigrana:
“Edmeads & Pine 1808”
280 x 540 cm.



S A R A G O S S A

42. JOHANN MORITZ RUGENDAS
(1802-1858) (dibuix)
KOPFER (gravat)

Siege de Saragosse du 25 Janvier
j’usqu’au 19 Fevrier 1809
París, 1830
Aiguafort i aiguatinta il·luminat.
Paper verjurat
Paper: 430 x 550 mm.

Raríssima estampa que mostra un dels
focus bèl·lics més actius de la península
durant la invasió francesa, la ciutat de
Saragossa.

43. José Antonio Soler (dibuix)
Tomás de Rocafort (actiu 1798-1827) (gravat)

Vista interior de la destrucción de Zaragoza
en el segundo sitio
València, ca. 1810
Burí. Paper verjurat
Petjada: 184 x 281 mm. Paper: 225 x 310 mm.

44. JUAN GÁLVEZ
(1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA
(1763-1832) (gravat)

Ruinas del Seminario
De la sèrie: Ruinas
de Zaragoza. Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta.
Paper verjurat
Petjada: 400 x 546 mm.
Paper: 470 x 640 mm.

La sèrie sencera, primer editada
a Cadis, es composa de 36
estampes dividides en tres
conjunts de dotze peces que
mostren: els desastrosos efectes
de les bombes sobre els edificis
de Saragossa, els episodis
bèl·lics més representatius
i els herois i protagonistes més
notables.

45. JUAN GÁLVEZ
(1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA
(1763-1832) (gravat)

Ruinas del Seminario
De la sèrie: Ruinas
de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta.
Paper verjurat.
Petjada: 438 x 543 mm.
Paper: 490 x 543 mm.



46. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

Alarma en la Torre del Pino
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat
Paper: 303 x 395 mm.
Tallat arran de petjada.

47. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

Combate de las zaragozanas
con los dragones franceses
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat
Paper: 413 x 292 mm.
Tallat arran de petjada.

48. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

Batalla de las Heras
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat.
Petjada: 303 x 387 mm.
Paper: 350 x 577 mm.

49. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

Hallándose un obús atravesado
en la calle del Coso…
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat.
Petjada: 430 x 295 mm.
Paper: 640 x 435 mm.
Plecs que afecten la imatge.

50. JUAN GÁLVEZ (1774-1846)
(dibuix)
FERNANDO BRAMBILA
(1763-1832) (gravat)

Bateria de la Puerta de Sancho
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta.
Paper verjurat.
Petjada: 440 x 650 mm.
Paper: 317 x 375 mm.



C A T A L U N Y A

52. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

La Condesa de Bureta
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat
Paper: 320 x 217 mm.
Restauracions.

53. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

D. Mariano Zerezo
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat
Paper: 320 x 217 mm.
Tallat arran de petjada.

54. BONAVENTURA PLANELLA (1772-1844) (dibuix) ;
MIGUEL GAMBORINO (1760-1828), VICENT CAPILLA
(1767- POST. 1817), FRANCESC JORDAN I VICENT
PELEGUER (gravat)

Herois de Barcelona. Procés de la Ciutadella
València, Barcelona, 1815
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 247 x 346 mm.
Paper: 315 x 440 mm.

Conjunt de 6 estampes dibuixades per Bonaventura
Planella i gravades per calcògrafs valencians que
recullen el procés i execució dels revoltats i màrtirs
de Barcelona el maig del 1809: el seu judici, viàtic
i execució.

55. ANTONIO RODRÍGUEZ
(disseny i dibuix)
LUÍS FABRI (actiu a inicis del xix)
(gravat)
JOSEP COROMINA (1766-1834)
(editor)

Ocupacion de la Ciudadela de Barcelona
y Castillo de Monjui por los Franceses
en 29 de Febrero de 1808
Barcelona, ca. 1820
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 370 x 495 mm.
Paper: 380 x 510 mm.

56. ANTONIO RODRÍGUEZ
(disseny i dibuix)
FRANCESC FONTANALS ROVIROSA
(1777-1827) (gravat)
JOSEP COROMINA (1766-1834)
(editor)

Heroísmo de las autoridades
de Barcelona
el 9 de Abril de 1809
Barcelona, ca. 1820
Burí. Paper verjurat
Petjada: 370 x 500 mm.
Paper: 375 x 510 mm.

51. JUAN GÁLVEZ (1774-1846) (dibuix)
FERNANDO BRAMBILA (1763-1832) (gravat)

El Tío Jorge
De la sèrie: Ruinas de Zaragoza.
Càdis, 1812
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat
Paper: 320 x 217 mm.
Tallat arran de petjada.



57. SALVADOR MAYOL (1775-1834) (dibuix)
JOSEP COROMINA (1766-1834)
(gravat i editor)

Vista de la batalla dada en las colinas
del Bruch en Cataluña el dia 6
de junio de 1808
Barcelona, ca. 1822
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Paper: 344 x 490 mm.

58. ANTONIO RODRÍGUEZ
(disseny i dibuix)
LUÍS FABRI (actiu a inicis del XIX) (gravat)
JOSEP COROMINA (1766-1834) (editor)

Heroica resistencia de la villa
del Arbós en 1808
Barcelona, ca. 1822
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 272 x 423 mm.
Paper: 365 x 476 mm.
Restauracions.

59. BONAVENTURA PLANELLA (1772-1844)
(dibuix)
GIOVANNI FOLO (1764-1836)
I JOSEP COROMINA (1766-1834)
i (gravat i editor)

Horrorosa escena cerca Calella en 1808
Barcelona, 1822
Aiguafort i burí. Paper vitel·la
Petjada: 322 x 452 mm.
Paper: 430 x 595 mm.

60. ANTONIO RODRÍGUEZ (disseny i dibuix)
JUAN FOLO (1764-1836) (gravat)
JOSEP COROMINA (1766-1834) (editor)

Accion gloriosa en Sn Cugat del Vallés en 1808
Barcelona, 1822
Burí. Paper verjurat
Paper: 365 x 475 mm.
Petjada: 328 457 mm.
Restauracions.

61. JOSEP COROMINA (1766-1834)

Vista de la ciudad de Barcelona ocupada por los
franceses y bloqueada por mar por el Almirante
inglés Hallowell...
Barcelona, 1814
Burí. Paper vitel·la
Petjada: 295 x 416 mm.
Paper: 408 x 530 mm.



63. JEAN-CHARLES LANGLOIS (1789-1870) (dibuix)
SABATIER (litografia)
GODEFROY ENGELMANN (editor)

Combat de la Salud
París, 1826
Litografia il·luminada. Paper vitel·la
Paper: 305 x 426 mm.
Litografia de l’obra: Voyage pittoresque
et militaire en Espagne.

64. JEAN CHARLES JOSEPH RÉMOND
(1795-1875) (pintor)
LEOPOLD MASSARD (dibuix)
JEAN ERNEST AUBERT fils (gravat)
GAVARD (editor)

Siège de Lerida (14 Mai 1810)
De la sèrie Galerie Historique de Versailles
París, 1836
Gravat a l’acer. Paper vitel·la
Paper: 264 x 357 mm.

65. JEAN CHARLES JOSEPH RÉMOND
(1795-1875) (pintor)
L. MASSARD (dibuix)
OUTHWAITE (gravat)
GAVARD (editor)

Prise de Tarragone 28 Juin 1811
De la sèrie Galerie Historique de Versailles
París, 1836
Gravat a l’acer. Paper vitel·la
Paper: 311 x 388 mm.

66. MARTINET (dibuix)
COUCHÉ (gravat)

Prise du Montserrat
De la sèrie France Militaire
París, 1838
Gravat a l’acer. Paper vitel·la
Paper: 179 x 261 mm.

67. PAU RIGALT (1775-1845) (dibuix)
EUSEBI PLANAS (1833-1897) (litografia)
F. CAMPAÑÁ (editor)

Introducció d’armes a Barcelona
el 13 de març de 1809 sota l’ocupació
napolèonica
Barcelona, 1861
Litografia. Paper vitel·la
Paper: 175 x 243 mm.

62. PEDEMONTE (dibuix)
ETIENNE COLLIN (1805-...) (litografia)
ADOLPHE BOSSANGE (editor)

Vista i plànol de Lleida
Vue de Lerida prise d’Assaut le 13 Mai 1810 par
l’Armé Française d’Aragon aux ordres de S.E. le
Maréchal Suchet, Duc d’Albufera
De l’obra: Atlas des mèmoires du Maréchal Suchet.
Làmina 5
París, 1828
Burí. Paper vitel·la
Petjada: 460 x 595 mm.
Paper: 550 x 725 mm.

D’aquesta obra també es disposa dels mapes
de Lleida, Tàrrega, Balaguer, Saragossa,
Alcañiz i Daroca.



68. Tristes presentimientos de lo
que ha de acontecer
Estampa n. 1 de Los Desastres de la Guerra, 1810-1820
6a edició, 1930, Calcografia Nacional
Aiguafort. Paper verjurat Arches
Petjada: 175 x 220 mm.
Paper: 282 x 380 mm.
Petites taques de foxing i marques d’adhesius
que traspuen del revers.

Segons Harris, bona edició, una mica pitjor que la
segona i millor que la tercera. Tiratge molt curt.
Primera estampa de la sèrie on una figura al·legòri-
ca banyada en la foscor està agenollada, com Crist
a l’Hort de les Oliveres, i fa un gest de súplica
que fa presagiar l’angoixa de la guerra.

69. Y son fieras
Estampa n. 5 de Los Desastres de la Guerra,
1810-1820
6a edició, 1930, Calcografia Nacional
Aiguafort i aiguatinta. Paper verjurat Arches
Petjada: 153 x 205 mm.
Paper: 280 x 380 mm.
Marques d’adhesius que traspuen del revers.

Segons Harris, bona edició, una mica pitjor
que la segona i millor que la tercera. Tiratge
molt curt.
Estampa on es posa en alça el valor
i valentia de les dones que, protegint els
seus fills, es defensen sense miraments
dels francesos.

70. Será lo mismo
Estampa n. 21 de Los Desastres de la Guerra,
1810-1820
6a edició, 1930, Calcografia Nacional
Aiguafort. Paper verjurat Arches
Petjada: 145 x 213 mm.
Paper: 280 x 380 mm.
Marques d’adhesius que traspuen del revers.

Segons Harris, bona edició, una mica
pitjor que la segona i millor que la tercera.
Tiratge molt curt.
Els morts apilonats a terra i el plor d’una
dona que es tapa el rostre denota el pessi-
misme i el dubte a trobar una solució
al tràgic conflicte.

71. Esto es malo
Estampa n. 46 de Los Desastres de la Guerra,
1810-1820
6a edició, 1930, Calcografia Nacional
Aiguafort. Paper verjurat Arches
Petjada: 152 x 200 mm.
Paper: 282 x 382 mm.

Segons Harris, bona edició, una mica
pitjor que la segona i millor que la tercera.
Tiratge molt curt.
Una parella de soldats francesos, en la
foscor, travessen a un frare, segurament
cercant botins de guerra.

F R A N C I S C O D E G O Y A ( 1 7 4 6 - 1 8 2 8 )



73.Madre infeliz
Estampa n. 50 de Los Desastres
de la Guerra, 1810-1820
6a edició, 1930, Calcografia Nacional
Aiguafort i aiguatinta.
Paper verjurat Arches
Petjada: 155 x 204 mm.
Paper: 282 x 387 mm.

Tres figures s’enduen el cadàver
sense vida d’una mare mentre al
seu darrera una nena òrfena plora
en soledat. Imatge sintètica de la
pèrdua i de les fatals conseqüències
de la guerra.

74.Muertos recogidos
Estampa n. 63 de Los Desastres de la Guerra,
1810-1820
6a edició, 1930, Calcografia Nacional
Aiguafort. Paper verjurat Arches
Petjada: 150 x 201 mm.
Paper: 280 x 383 mm.

Segons Harris, bona edició, una mica pitjor que la
segona i millor que la tercera. Tiratge molt curt.
Taüts i cossos de persones s’amunteguen en silenci.

75. Tan bárbara la seguridad como el delito
Madrid,1810-1815
Aiguafort i burí. Paper verjurat
Petjada: 107 x 84 mm.
Paper: 254 x 165 mm.
Primera i única edició per la Gazzete des Beaux Arts.
Delâtre (París, 1867).

De la sèrie composta per tres estampes, conegudes
com Los prisioneros, l’obra beu plenament de la
tenebrosa angoixa dels Desastres i mostra el patiment
d’un presoner de guerra.

72. Cruel lástima
Estampa n. 48 de Los Desastres
de la Guerra, 1810-1820
7a edició, 1937, Calcografia Nacional
Aiguafort. Paper verjurat Arches
Petjada: 152 x 204 mm.
Paper: 279 x 380 mm.

Segell en sec: “Ministerio de
Instrucción pública”.Segons Harris,
una de les millors edicions després
de les dues primeres. Taques
de foxing.
L’estampa mostra de manera elo-
qüent la fam i misèria imperant
a Madrid durant els anys 1811-1812.
Entre els morts estesos a terra es
veuen captaires.



76. JAMES GILLRAY (1757-1815) (gravat i dibuix)
HANNAH HUMPHREY (activa 1778-1822) (editora)

The grand coronation procession of Napoleone
the 1st, Emperor of France, from the Church of
Notre-Dame, Decr. 2d. 1804
Londres, 1 gener 1805
Aiguafort il·luminat. Paper verjurat
Paper: 235 x 770 mm.
Tallat arran de petjada.

Una de les millors estampes de James Gillray on
queda palesa la contemporaneïtat de la seva críti-
ca mordaç. Com bé indica el títol, il·lustra la solem-
ne coronació de Napoleó I, Emperador de França, a
l’església de Notre-Dame de París el 2 de desembre
de 1804. Es grava tan sols un mes després. Hi apa-
reixen Napoleó, Josefina, Pius VII i tota una llarga
cohort de figures il·lustres, ridiculitzades i satirit-
zades amb enginy per l’artista anglès, el millor
continuador deWilliam Hogarth.

77. SAMUELWILLIAM FORES (ca. 1761-1838) (editor)

The King’s Dwarf plays Gulliver a Trick
Londres, 18 octubre 1803
Aiguafort i aiguatinta il·luminada. Paper vitel·la
Paper: 320 x 270 mm.
Petjada: 297 x 240 mm.

Inspirant-se en l’obra Els viatges de Gulliver
de Jonathan Swift, un petit Napoleó s’emboteix
en el moll de l’os. Aquest tema, on Napoleó és
convertit en un nan, també va ser usat per Gillray
en clau espanyola.

78. PIERCY ROBERTS (actiu 1791-1828)
(gravat i editor)

National contrasts or Bulky and Boney
Londres, ca. 1804.
Aiguafort il·luminat. Paper vitel·la
Paper: 270 x 375 mm.
Filigrana: R & T 1810

John Bull, personatge al·legòric que podem identifi-
car com la nació anglesa, apareix com un home
gras, vivint en l’abundància i fumant en excés,
mentre al davant seu Napoleó, és mostrat com
una esquifida i famèlica figura amb un gran barret
i molest pel fum.

79. RUDOLF ACKERMANN (1764-1834) (editor)

Billinsgate at Bayonne or The Imperial Dinner!
Londres, 10 juliol 1808
Aiguafort il·luminat. Paper vitel·la
Paper: 265 x 370 mm.

S À T Í R A

L’escena, situada a Bayona el maig de 1808, ridicu-
litza la falta d’unitat de la família reial espanyola.
Billinsgate és un conegut mercat de peix anglès.
A l’esquerra la reina Maria Lluïsa esbronca el seu
fill Ferran VII. Al centre hi veiem Manuel Godoy i
darrera la taula hi destaca Carles IV amb camisa
de dormir i tocant el violí. Napoleó, a la dreta, mira
de posar ordre sense èxit tot exclamant que envia-
rà la família sencera a la presó.



82. ANÒNIM (gravat)
AARON MARTINET (1762-1841) (editor)

Le Rêve de Géorges
París, ca. 1802
Burí il·luminat. Paper verjurat
Paper: 265 x 420 mm.
Petjada: 242 x 330 mm.

El rei George III d’Anglaterra, assegut i adormit, és
aconsellat per una representació de l’error que li
mostra una al·legoria d’Anglaterra com a domina-
dora dels mars.

83. ARGAUD DE BARGES (gravat)
AARON MARTINET (1762-1841) (editor)

Rira bien qui vira le dernier
París, agost 1803
Burí i aiguafort il·luminat. Paper verjurat
Paper: 300 x 440 mm.
Petjada: 207 x 270 mm.

Sàtira francesa sobre l’amenaça d’invasió
d’Anglaterra: Napoleó fa quadrar a George III,
que s’allunya aterrit.

84. ANÒNIM (gravat)
AARON MARTINET (1762-1841) (editor)

Grande colère de John Bull contre les Ministres
París, primera dècada segle XIX
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Paper: 300 x 455 mm.
Petjada: 227 x 321 mm.

John Bull, és a dir Anglaterra, intenta tallar les llargues
ungles i mantenir a ratlla els ministres anglesos.

81. THOMAS ROWLANDSON (1756-1827) (dibuix)
RUDOLF ACKERMANN (1764-1834) (editor)

Funcking the Corsican
Londres, 6 desembre 1813
Aiguafort il·luminat. Paper vitel·la encolat
sobre paper
Paper: 320 x 400 mm.
Petjada: 253 x 338 mm.

Sàtira de Rowlandson, un dels millors represen-
tants de l’escola satírica anglesa, on veiem a
Napoleó envoltat d’holandesos a punt de caure
dins d’un barril de ginebra.

80. ISAAK CRUIKSHANK (1756-1810)
(dibuix i gravat)
SAMUELWILLIAM FORES (ca. 1761-1838)
(editor)

Design for a Monument be erected in Guildhall
in gratitude to Alderman Biscuit for Killing
Buonaparte
Londres, agost 1809
Aiguafort il·luminat. Paper vitel·la
Paper: 370 x 265 mm.

Sàtira on el botànic i naturista anglèsWilliam
Curtis, sobre un pedestal a mode d’estàtua
monumental, s’empassa a Napoleó com
si fos una galeta.



87. ANÒNIM

La Restitution ou Chaqu’ un son compte
París, tardor 1814
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Paper: 232 x 322 mm.

Estampa on es satiritza el repartiment
de les nacions europees després de
la desfeta de Napoleó.

88. ANÒNIM

El viejo calabaza 18. Probándose las botas
de Napoleón, ó preparándose para la campaña
de España
Espanya, ca. 1822-1823
Aiguafort il·luminat. Paper verjurat
Paper: 240 x 300 mm.

Inèdit gravat satíric espanyol. Un gras Lluís XVIII
intenta calçar-se les botes de Napoleó mentre la
corona cau, suposadament, sobre el general Lluís
Antoni de Borbó, Duc d’Angulema, cap del
comandament de la campanya dels Cent Mil Fills
de Sant Lluís.

85. ARGAUD DE BARGES (gravat)
AARON MARTINET (1762-1841) (editor)

Enfin nous le tenons
París, agost 1803
Aiguafort il·luminat. Paper verjurat
Paper: 300 x 455 mm.
Petjada: 225 x 280 mm.

Sàtira contra Anglaterra on dos dimonis
arrosseguen a George III cap a les flames
de l’infern.

86. ANÒNIM

Pitt sur Georges observe l’Escadre Française
París, 1803
Aiguafort i burí il·luminat. Paper verjurat
Paper: 300 x 455 mm.
Petjada: 180 x 246 mm.

William Pitt, ministre anglès, es munta a
l’esquena de George III per divisar millor
l’ofensiva de la flota francesa.


