
As diversAs funcións
históricAs do grAvAdo

O gravado non sempre foi soamente unha arte. Durante moito 
tempo foi, ademais, unha técnica de difusión de imaxes. Unha 
boa parte da produción de gravados é de carácter relixioso e 

de finalidade piadosa. A propaganda política e social encontrou 
sempre no gravado satírico ou na estampa de exaltación unha 
arma barata e eficaz. Tamén a propaganda comercial utilizou a 

miúdo a estampa. Moitos dos carteis de propaganda realizados no 
século XIX son litografías nas que participaban ás veces artistas da 

importancia de Toulouse-Lautrec. A ilustración en si mesma era 
tamén unha importante función do gravado: ilustración científica 
e ilustración de libros en xeral, moda, imaxes de monumentos en 

publicacións destinadas a turistas e viaxeiros etc. Este papel do 
gravado dentro do libro é posiblemente un dos máis coñecidos e 
produciu unha gran cantidade de excelentes obras, con logradas 
harmonías entre ilustración e texto tipográfico, pero en xeral o 

gravado, como sistema vixente durante séculos para a creación de 
imaxes, asume todas as funcións posibles para as que estas poidan 

ser útiles, tanto artística como funcionalmente.

O GRAVADO COMO OBRA 
DE ARTE AUTÓNOMA

O GRAVADO COMO ILUSTRACIÓN

A REPRODUCCIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS

A ESTAMPA DEVOCIONAL

INFORMACIÓN E PROPAGANDA POLÍTICA

SÁTIRA E CRÍTICA POLÍTICA E SOCIAL

MOEDA E TIMBRE

PUBLICIDADE

“EPHEMERA”

Obras de 
Quessada, A. Costa, Prieto Nespereira, Seoane, 

Gavarni, Barrère, Cayetano Jordan…

Gravados sobre obra de 
Rubens, Van Dick, Velázquez, Carracci, Tofiño e outros.
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As técnicAs do grAvAdo

Gravar, en sentido estrito, é facer unha incisión. Imos referirnos 
aquí a un tipo concreto de “gravacións”: as feitas e reproducidas 
a partir da imaxe realizada sobre unha matriz, que, pola súa vez, 
se utiliza para estampar un número determinado de copias, en 
xeral, aínda que non unicamente, sobre papel, e que son as que 

denominamos gravados ou estampas. 

Ao longo da historia varias son as técnicas que se 
desenvolveron para conseguir a reprodución múltiple 

de imaxes. As primeiras no tempo, de carácter mecánico, 
baseábanse na incisión de matrices, coa fundamental diferenza 

de que nalgúns casos, no gravado en relevo, era a parte da 
prancha que quedaba resaltada a que unha vez coa tinta 

reproducía a imaxe, mentres que, polo contrario, no gravado 
en oco, era a incisión a que gardaba a tinta e logo a traspasaba 

ao papel. Estas dúas técnicas, con continuas melloras e con 
diversidade de procedementos, dominaron a escena europea 
ata practicamente o século XIX, no que se desenvolve unha 

nova técnica, xa esencialmente diferente das dúas anteriores, 
pois a matriz é plana, e a base do procedemento é de carácter 

químico —a repulsión entre as graxas e a auga—. Trátase da 
litografía, o primeiro dos sistemas de estampación planos, 

descuberto a finais do século XVIII.

Dende finais do século XIX e durante todo o século XX 
desenvólvense novas técnicas, como a serigrafía, na cal a tinta 
se traspasa ao papel a través de mallas parcialmente cubertas 
con patróns, o fotogravado e un senfín de novas variedades e 

perfeccionamentos das xa existentes.
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grAvAdo en relevo o grAvAdo en oco A impresión plAnográficA

A técnica do gravado en relevo consiste esencialmente na 
preparación dunha matriz na que certas partes son baleiradas 
e outras quedan en relevo. Estas últimas son as que, unha vez 

coa tinta, reproducen a imaxe, mentres que as partes baleiradas 
quedan en branco no papel. O gravado en relevo pode realizarse 

utilizando para a matriz diferentes materiais, aínda que o máis 
usual, e no que acada os seus maiores logros, é a madeira. Existen 
tamén gravados en relevo sobre metal, especialmente sobre metais 
de maior dureza, como o cobre en aleación, que permiten maiores 

tiradas, ou máis recentemente sobre linóleo, procedemento de 
especial éxito artístico en Galicia.

As matrices en relevo son utilizadas dende a antigüidade como 
método de reprodución de formas e deseños. En Mesopotamia, en 

Roma, en China e mesmo na actualidade na forma de selos.

O gravado en relevo como técnica artística ou informativa e feita 
na orixe sobre papel, tanto no que atinxe á tallaxe e á estampación, 
así como ás súas funcións e os estilos, varía, ás veces grandemente, 

duns procedementos a outros e dunhas épocas a outras.

GRAVADO EN RELEVO TRADICIONAL
CAMAFEO

ESTAMPA XAPONESA
XILOGRAFÍA A CONTRAFEBRA

XILOGRAFÍA MODERNA
LINÓLEO

Gravados de 
Mayer, Isidoro e Modesto Brocos, Bewick, Frans Masereel, 

Carretero, Doré, Castelao, Maside, Seoane, Sobrino Buhigas, 
Torres e moitos outros dende o século XV ata a actualidade.

O proceso calcográfico ou de gravado en oco é en certo modo 
inverso ao do gravado en relevo, pois é a tinta que reteñen as 

partes baleiradas a que traslada a imaxe ao papel.

A matriz máis corrente adoita ser a de cobre, aínda que admite 
outros metais, dos que o máis habitual é o cinc. O primeiro paso, 
tralo puimento e limpeza da prancha, é a realización das incisións, 
e é precisamente neste primeiro paso no que se desenvolveron as 
diferentes técnicas que hoxe comportan este procedemento. Dous 

grandes grupos poden considerarse: a incisión directa, na que o 
gravador talla persoalmente a prancha, con distintos instrumentos, 
e a incisión indirecta, na que a talla a producen diferentes ácidos 
ou mordentes. Procedementos directos son o buril, a punta seca 
e a maneira negra ou mediatinta. Procedementos indirectos son a 

augaforte, a augatinta e o verniz brando.

BURIL

PUNTA SECA

MEZZOTINTA OU MANEIRA NEGRA

AUGAFORTE

AUGATINTA

CRAYON E VERNIZ BRANDO

GRAVADO SOBRE ACEIRO

CALCOGRAFÍA EN COLOR

Gravados de 
Rembrandt, Corot, Picasso, Victor Hugo, Laxeiro, Earlon, 
Helleu, Melchor del Prado Mariño, Ángel e Luis Piedra, 

Castro Gil, Magalhaes e outros.

A finais do século XVIII, Alois Senefelder, un compositor e 
dramaturgo de pouco éxito, ante a imposibilidade de publicar 

as súas obras, buscou e ideou un sistema que permitise imprimr 
as súas partituras e os seus textos mediante un método sinxelo 

e barato. O resultado das súas investigacións e intentos foi a 
litografía, un tipo de estampación esencialmente diferente 

das ata entón utilizadas e onde a base do sistema, en lugar de 
mecánica, era de carácter químico. Por unha parte estaba a 

diferenza esencial de que na litografía ambas superficies, a que 
levaba o debuxo e a que quedaba en branco, estaban ao mesmo 

nivel, e por outra o propio procedemento para transportar 
a imaxe ao papel baseada nun principio fundamental: 
rexeitamento entre a auga e as graxas, e xunto a iso a 

propiedade de determinadas pedras calcarias para impregnarse 
dos corpos graxos.

LITOGRAFÍA AO LAPIS OU CARBÓN
LITOGRAFÍA Á PLUMA

LITOGRAFÍA AO PINCEL
CRACHIS OU ESTARCIDO

MANEIRA NEGRA
CROMOLITOGRAFÍA

LITOGRAFÍA SOBRE FOLLA DE LATA

Obras de 
Toulouse-Lautrec, Manet, Laxeiro, Odilon-Redon, 

Fantin-Latour, Daumier, Villaamil, 
Guisasola, Oesterberger… 

procedentes das diferentes técnicas e épocas da litografía.


