
Transgredir, deformar, sorprendre, fer burla, amagar significats i
intencions,... són conceptes que al llarg del temps han estat presents
en el món de l’art, uns cops buscant l’engany o provocant el riure
tot mitjançant la transformació, la metamorfosi, la barreja o el canvi
dels elements establerts.

Un dels camps on aquest principi es dóna, i on el gravat fou respon-
sable de la seva ràpida difusió, és en el món del grutesc on, a
banda de la seva funció decorativa, s’hi troba un component satíric
i burlesc gràcies a contorsions ridícules, gestos indecents i metamor-
fosis descabellades. 

El seu origen es situa a les darreries del segle XV quan afeccionats
i artistes queden captivats per les decoracions descobertes a les
estàncies subterrànies de la Domus Aurea de Neró a l’Esquilí de
Roma. Aquest nou repertori ornamental, per descobrir-se en espais
del subsòl romà, en les grotte, rebrà el nom de grottesco, terme que,
tot i no descriure ni definir aquest tipus de decoració, tingué un èxit
immediat. L’historiador André Chastel l’anomenà per tot plegat
l’“ornament sense nom” i l’estructurà sota dues lleis: la negació de
l’espai, amb la total ingravidesa dels motius representats; i la fusió
d’elements, és a dir, la proliferació d’híbrids amb un estol de formes
on es barregen amb tota llibertat vegetals, animals i figures huma-
nes. Els motius sorprenen per la seva varietat i raresa i, ràpidament,
s’introdueixen en l’art europeu del moment, delerós de novetats i
fugint de les representacions reglades per la perspectiva i la indivi-
dualització dels elements propis del primer Renaixement. La madure-
sa d’aquest nou llenguatge arriba de la mà de Rafael i Giovanni da
Udine amb la decoració de les Logies vaticanes (1517-1519), però
és mitjançant els repertoris d’estampes com aquest nou llenguatge es
difon ràpidament per arreu, quan l’art del gravat complia la seva
majoria d’edat; gravadors italians (Enea Vico, Agostino Musi...), fla-
mencs (Cornelius Floris, Hans Vredeman de Vries...) o francesos
(Jean Androuet du Cerceau i Réné Boyvin, al capdavant de l’escola
de Fontainebleau) van gravar i editar repertoris d’estampes que ser-
viren com a motiu d’inspiració o de còpia als tallers artístics occiden-
tals: pintors murals, tallistes, orfebres, ebenistes, tapissers, ceramis-
tes, vidriers, joiers, esmaltadors, etc.

Aquest èxit es veurà truncat a finals del segle XVI per l’ordre i el
decorum imposats per la Contrarreforma. Tanmateix veurem com
sobreviu amb energia en les arts de l’objecte i en el gravat durant
el segle XVII (Callot, Le Pautre, Berain, ...) i com tindrà una altra
gran revifada de la mà del rococó, altre cop lliure i imaginatiu,
però lluny de les extravagàncies i el desordre del segle XVI. Ara
prenen el protagonisme xineries i moneries, i l’efecte còmic i ale-
gre dels panells de Watteau triomfen per arreu. El Neoclassicisme
tornarà a imposar l’ordre, però és molt interessant com l’estela del
grutesc encara perviurà amb força en els papers pintats i en l’es-
tampació de teixits, és a dir, en les indianes, que tanta importàn-
cia varen tenir per la indústria catalana de la segona meitat del
segle XVIII i primera del XIX.

La present exposició no es clou en el món del grutesc i els reperto-
ris ornamentals que en deriven, també ens hem volgut fixar en
aquells camps on la barreja i la transformació tenen el seu leitmo-
tiv. I és aquí on s’obre un ventall que va des de les Metamorfosis
d’Ovidi, amb les successives transformacions dels Déus de la mito-
logia clàssica, fins al més actual Carnaval, festa d’origen medie-
val amb el seu substrat bàquic, i que també ens mostra el gust per
la transformació, la transgressió, el descontrol i, mai més ben dit,
les ganes de riure.

Albert Martí Palau
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LUCAS VAN LEYDEN (1494-1533)
Panell d’ornaments
1528
Burí sobre paper verjurat
Paper: 120 x 78 mm.
Ref.: Bartsch, 164. Hollstein, 164

ENEA VICO (1523-1567) (gravat)
TOMMASO BARLACCHI (ca. 1500 – ca. 1550)
(editor)
Motius grutescos
Roma, 1541
Burí sobre paper verjurat
Paper: 260 x 202 mm.
Petjada: 238 x 196 mm.
Ref.: Bartsch XV, 364

JACQUES ANDROUET DE CERCEAU
(1510-1585)
Atlants i cariàtides
París, 1546-1549
Burí sobre paper verjurat
Paper: 150 x 120 mm.

LÉONARD THIRY (1490-1550) (dibuix)
RENE BOYVIN (1525-1598) 
o PIERRE MILAN (1500-1557) (gravat) 
Grutescos
París, mitjan segle XVI
Burí sobre paper verjurat
Paper: 175 x 105 mm.

PAUL FLINDT (actiu 1598 – 1612) (gravat) 
ANDREAS LÜNING (editor)
Motius grutescos
Viena, ca. 1592
Burí sobre paper verjurat
Paper: 110 x 145 mm.
Tallat dins la petjada.

GEORG HOEFNAGEL (1542 – ca. 1600) (dibuix) 
JACOB HOEFNAGEL (1575 – ca. 1630) (gravat)
Sicut Foenum Dies Elus Sicut Flos Agri Sic
Efflorebit 
Frontispici de la 4a part del llibre: 
Archetypa Atudiaque Patris Georgii Hoefnageli
Augsburg, 1592
Burí sobre paper verjurat amb filigrana d’escut
coronat i animal
Paper: 235 x 310 mm.
Petjada: 155 x 208 mm.

CHERUBINO ALBERTI (1553-1615) (gravat)
POLIODORO CARAVAGGIO (ca. 1499-1543)
(dibuix)
Vas o àmfora 
Estampa número 5 de la sèrie Vasos
Roma, 1582. Reedició de 1628 
(hereus de P. Caravaggio)
Burí sobre paper verjurat i filigrana 
flordelisada i raïm
Paper: 249 x 169 mm.
Petjada: 239 x 157 mm.
Ref.: Bartsch XVII, 110.167; Meyer I 1872, 213, n. 178

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720-1778)
Els esquelets
De la sèrie de 4 estampes: Grotteschi
Roma, 1744-1747
Aiguafort i paper verjurat 
amb filigrana flor de lis.
Paper: 390 x 547 mm.
Tallat arran de la imatge
Ref.: Taschen, 105; Focillon, 20; Wilton-Ely, 21.

ANÒNIM
Motius grutescos
Segle XVIII
Numeració a dalt esquerra: “41”.
Tinta i aiguada grisa sobre paper verjurat
Paper: 140 x 185 mm.

ANÒNIM
Soffitto antigo della terma di Tito
Itàlia, segle XVIII
Llapis, tinta i aiguada gris
Paper verjurat
Paper: 200 x 279 mm.

ANÒNIM
Detall ornamental. Putti amb griu
Itàlia, segle XVIII
Tinta i aiguada de colors
Paper verjurat encolat
Paper: 255 x 415 mm.

MARTIN ENGELBRECHT (1684-1756)
Chinoiseries
Sèrie de 5 estampes
Augsburg, cap a 1750
Burí i aiguafort sobre paper verjurat
encolat a un altre paper
Petjada: 140 x 202 mm.
Paper: 179 x 230 mm. 

ANÒNIM
Dibuix per a indianes
Catalunya, segona meitat segle XVIII
Llapis, tinta i aquarel·la sobre 
paper verjurat
Al revers, numeració a tinta
Paper: 250 x 350 mm.

A partir de HENDRICK GOLTZIUS (1558-1617)
(dibuix i gravat); 
FRANCO ESTIUS (1645-1706) (versos); 
VISSCHER (editor) 
Apolo i Dafne 
Estampa de Les Metamorfosis d’Ovidi
Harlem, 1589-1615 
Burí sobre paper verjurat
Paper: 287 x 394 mm
Petjada: 178 x 252 mm.
Ref.: Bartsch III, 0302.31-70.

FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)
Disparate de carnaval
Estampa núm. 14 de Los Disparates 
o Proverbios, 1815-1819
9a edició, Calcografia Nacional, 
(Rupérez, 1937)
Aiguafort i aiguatinta. Paper Japó 
amb segell en sec “Calcografía Nacional.
Ministerio de Instrucción Pública”.
Paper: 380 x 565 mm.
Petjada: 240 x 350 mm.
Ref.: Harris 261, III/9.

RICARDO BAROJA (1871-1953) 
Carnaval 
Ca. 1927
Tiratge 1 de 15 
Edició signada i datada a llapis per l’autor
(Rupérez, 1953)
Aiguatinta i vernís tou sobre paper vitel·la 
amb filigrana Guarro
Paper: 497 x 640 mm.
Petjada: 158 x 380 mm.


