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Bere grabatuaketabere mundua



fizialki, Tommaso Finiguerra (14261464) zilargin italiarrak (urregilea) 1452an asmatu zuen
kalkografia, metalean egindako lanetako baten gainean papera aplikatuta:

Grabatu kalkografikoaren historia
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Tommaso Finiguerrak Mediciko Kosmerentzat egiten zuen lan, eta metalean egiten zituen diseinuak
kontserbatzeko sistema bat bururatu zitzaion, diseinu horiek bere lanbide bereko bezero edo artisau
posibleei erakutsi ahal izateko. Modu horretan, metalean egindako lana saldu arren, beti izango zuen
paperezko inbentario edo katalogo bat, urregile gisa egindako lan guztien berri izateko. Horretarako, tinta
banatu zuen dagoeneko amaituta zeukan metalezko piezetako baten gainean, eta, ondoren, papera
aplikatu zuen. Modu horretan, laneko marrazkia paperera eraman ahal izan zuen.

Geroztik, metalezko plantxen bitartez egindako grabatuak oso arin hedatu ziren, eta, denborarekin,
emaitza bikainak lortu ziren. Mota honetako grabaturik antzinakoena 1446koa da, eta Alemanian egin zen.
Handik, teknika hau Italiara eta Herbeheretara pasatu zen. Beharbada, Errenazimentuko artista
grabatzailerik garrantzitsuena Alberto Durero (14711528) da.

Gaur egun, esan daiteke grabatua izan zela Errenazimentuko garapen artistikoaren eragileetako bat.
Teknika honen bitartez, kalitate handiz erreproduzitu zitekeen edozein artistaren lana; modu horretan,
historian lehen aldiz, garai hartako artistek klasikoen lana ezagutzeko aukera zuten, euren hiritik mugitu
gabe. Grabatuaren teknikak, jatorriz imitazioz sortutakoak zirenak, bilakatuz joan ziren apurkaapurka, eta,
azkenean, artistek, grabatuaren potentziala ikusita, ez zuten teknika mota hau gehiago aplikatu euren
lanak edo beste batzuenak erreproduzitzeko, baizik eta baliabide artistiko propio gisa erabiltzeko.

Ordutik aurrera, eta gaur egunera arte, artista ugari interesatu dira grabatu kalkografikoaren teknikak
sormen arloko potentziala garatzeko eskaintzen dituen aukera artistikoez. Beraien artean, nabarmentzeko
modukoak dira Rembrandt (16061669) eta Francisco de Goya (17461828), edo, berrikiago, Pablo Picasso
(18811973) eta Eduardo Chillida (19242002), besteak beste.

En 1452 se encargó a un orfebrero de Florencia, Tommaso Finiguera, el grabado deuna Paz para el baptisterio de San Juan..; y desando ver el efecto de su trabajo, antesde nielar la plata, en vez de servirse de un molde de tierra fina, empleó una mezcla deaceite y negro de humo, que aplicó directamente sobre la plancha grabada.
Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona: Montaner y Simon editores, 1887-1910.



akigunaren arabera, Goyak (17461828) grabatuaren munduarekin izan zuen lehen kontaktua
Velázquezen margoen inguruan egin zuen serieari esker izan zen. 177890. urteen artean datatutako
serie honek erakusten digu egileak hogeita hamar urtetik gora zituela, teknika honetan murgildu

zenean.

Dena dela, esan beharra dago Goya ez zela grabatuaren maisutasunera heldu, harik eta, 1792an,
berrogeita sei urterekin, Kapritxoak seriean lanean hasi zen arte. Garai hartan, margolariak ez ziren
teknika honetan aritzen, artisauen lantzat hartzen zuten eta. Goya, bere ekimenez, akuafortearen teknikan
murgildu zen, teknika horren azken emaitza marrazkiaren oso antzekoa baita. Urtintaren teknika ere ikasi
zuen. Teknika konplikatu horrek grisen mailaketak sortzeko aukera ematen zion, ia zuritik hasi eta
beltzeraino helduz; horrela, urkoloreak pinturan lortzen dituen antzeko efektuak lortzen zituen. 1825ean
ere, hirurogeita hemeretzi urterekin, estanpazio tekniken aukera artistikoekiko interesari jarraituta,
teknika berri bat esperimentatzen hasi zen, litografia.

Alabaina, Goyak grabatuaren munduaren inguruan pizten duen interesa ez da soilik teknika menperatzen
duelako, ez estanpa bakarrean hainbat teknika uztartzen dituelako eta sinbiosi perfektua lortzen duelako
erabilitako teknikaren eta lanaren edukiaren artean. Goyaren bikaintasunaren arrazoia da grabatua
erabiltzen zuela, bere ideiak, pentsamenduak eta mundurik pertsonalena adierazteko. Gainera, ale ugari
estanpatzeko aukerari esker, bere ekimena publiko mota guztiarengana heltzeko modurik eraginkor eta
ekonomikoenetakoa izan zen, eta hori guztiz berritzailea izan zen XVIII. mendeko Espainiako gizarte
zurrunean.

Historialari askoren arabera, Kapritxoak 1799an argitaratu izana Antzinako Erregimenaren amaieraren eta
aro berri baten (aro garaikidea) hasieraren sinboloa da. Grabatu hauekin, Goyak izateko eta artista gisa
jarduteko modu berri bati eman zion hasiera. Gustatzen zaizkion gaietan egin zuen lan, egokien iruditzen
zitzaion teknikarekin eta konpromiso ofizialetatik aparte. Margolariaren esanetan, lan hauetan "podía
hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas, y en que el capricho y la
invención no tiene ensanche". Grabatuserie honetan, modu librean aritu zen, eta irizpide eta beharrizan
propioen arabera pintatzeko beharrizanaz baliatu zen, adierazpen askatasuna baldintzatuko duen enkargu
baten menpe egotearen obligaziorik eta eragozpenik gabe.

Geroago, 1810ean Gerraren Hondamendiak seriean estanpatutako irudietan, artistak beste lezio bat eman
zigun, jende anonimoak sufritutako gerraren izugarrikeria eta ondorioak erakusterakoan. Ez dago inongo
duintasun heroikorik irudi horietan. Gehiago da errealitate anker baten salaketa, eta, hori dela eta,
pertsona askoren arabera, irudi hauek gaur egun kausa humanitarioekin konprometitutako komunikabide
askotan aurki ditzakegun gerrako erreportajeen aitzindari gisa har daitezke.

Goya grabatzailea
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au serie hauek egiteko, Goyak grabatu kalkografikoa edo grabatua hutsean izeneko grabatuteknika
erabili zuen. Horretarako, gainazal metaliko bat nabarmendu behar da, nahi den irudia lortu ahal
izateko. Grabatu mota hau egiteko zenbait modu daude, baina, kasu honetan, Francisco de Goyak

erabilitakoei erreparatuko diegu soilik. Grabatu kalkografikoaren esparruaren barruan, metalean lan
egiteko bi teknika daude: zuzeneko teknikak eta zeharkako teknikak.

Goyak lau serieetan erabilitako teknika kalkografikoak
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Zuzenean metalezko plantxaren gainean lan egiten edo aritzen uzten digutenak dira. Horretarako,
punta zorrotzak dituzten altzairuzko tresnak erabiltzen dira, gainazalean marrak egin ahal izateko.
Teknika horien artean, Goyak xixela, punta lehorra eta leungailua erabili zituen:

Xixela punta batez metala ebakitzen edo zulatzen duen tresna da, normalean V forma
izaten duena. Atzeko aldean helduleku biribildua izaten du, eskuarekin presioa egin
ahal izateko. Xixelaren lanak goldearena gogorarazten du; zenbat eta presio
handiagoa egin, sakonagoak izango dira plantxan egindako ebakiak. Horrela egindako
ildoek tintari eutsiko diote, eta, gero, tinta hori paperera igaroko da.

Zuzeneko teknikak

Leungailua izeneko tresna, normalean, punta kamutsa duen altzairuzko xafla obalatu
batez dago osatuta. Punta lehorra bezala, hau ere egurrezko helduleku luze batean dago
muntatuta. Borragomak marrazki baten gainean egiten duenaren antzeko funtzioa
dauka. Horretarako, ahuldu edo desagerrarazi nahi diren grabatutako zatien gainean
igurzten da, modu leunean edo puntarekin.

Punta lehorra plantxa marratzeko beste tresna bat da. Altzairuzko punta zorrotz
zorrotza eta egurrezko helduleku luzea dauzka, eta arkatza balitz bezala erabiltzen
da. Tresna honekin, marrak eta ildoak egiten dira metalean. Marra eta ildo horiek ez
dira xixelarekin egindakoak bezain garbiak, zeren eta, punta lehorrarekin aritu ahala,
bizar moduko bat altxatuko da lerro bakoitzaren albo bietan. Bizar horiek tintaren zati
bat atxikitzen dute, itxura leun eta belusatua emanez trazuari.



Metalaren gainean jardun eta metala jango duen azido baten erabilera eskatzen dutenak dira. Beraz,
grabatzailea ez da zuzenean aritzen plantxaren gainean, baizik eta agente kimiko baten bitartez.
Teknika hauetatik, Goyak akuafortea eta urtinta erabiltzen zituen:

Akuafortea. Bere izenak agerian uzten duen moduan, grabatzaileak likido korrosibo bat
erabiltzen du; hain zuzen ere, azido nitrikoa, urez moteldua. Teknika honekin, plantxa estali
egiten da, azidoari igarotzen uzten ez dion berniz iragazgaitz batez. Ondoren, oso zorrotza
den tresna batekin, marrazkia egiten da, bernizaren gainean marrak eginez baina
metalean sartu gabe. Gero, plantxa azidoan murgiltzen da, egindako ildoen gainean jardun
dezan. Zenbat eta denbora gehiago utzi plantxa azidoaren barruan, orduan eta ebaki
handiagoa lortzen da. Aldi berean, teknika honek abantaila handi bat dauka: ukituak egin
daitezkeela edo egindako akatsak zuzendu daitezkeela; izan ere, zerbait aldatu nahi bada,
nahikoa da bernizdun pintzel bat pasatzea gainetik, lehortu arte itxarotea eta marrazkia
berriro egitea.

Zeharkako teknikak

Urtinta akuafortearen printzipio berean oinarritzen da (azidoa eta plantxaren babes
selektiboa), baina emaitza guztiz desberdina da, amaierako estanpatuan ez baita inongo
marra edo lerrorik ikusten. Horretarako, hautserretxina erabiltzen da. Hain zuzen ere,
metalezko plantxa erretxina horrekin bustitzen da, eta, gero, plantxari bero apur bat
ematen zaio, erretxina behar bezala itsasteko. Modu horretan, erretxinatantatxoz betetako
gainazala lortzen da, tanten artean ia espaziorik gabe. Ondoren, plantxa azidoan murgiltzen
da, eta, horrela, azidoa tanten arteko espazio txikietatik filtratzen da, eraso egiteko. Hala,
bada, nahikoa uniformea den gainazala sortuko da. Akuafortearekin bezala, gune batzuk
besteak baino ilunago utzi nahi izanez gero, gune horiek denbora gehiago utzi beharko dira
azidoaren barruan, besteak bernizgeruza batekin babestuta utzita. Teknika honek duen
gauzarik interesgarriena da grabatua margo bat balitz bezala tratatzeko aukera ematen
duela; horrela, koloreak zuritik beltzera bitarteko gama osora eramaten dira, grisen
ñabardura guztietatik ere igarota.
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Azkenik, aipatu diren teknika guztiek estanpazio prozesu batetik igaro behar dute, gero paperera eraman
ahal izateko. Grabatzaileak uste duenean plantxako lana amaituta dagoela, berniz guztiak erretiratu egiten
dira eta plantxa garbi uzten da, erabilia izateko prest. Ondoren, lehenengo eta behin, plantxaren gainazala
tintaz busti behar da, bertan egindako ildo eta zulo guztietan ondo sartuko dela zainduz. Gero, soberakina
erretiratu behar da (tinta ildoetan edo sakonuneetan baino ez da geratu behar). Hori egin ostean,
plantxaren gainean paperezko orri heze samar bat jartzen da, tinta hobeto xurgatzeko, eta, azkenean,
prentsa edo torkulu batean jartzen da. Bertan egindako presioari esker, papera ildoetan sartuko da, eta
tinta jasoko du. Azken emaitza plantxako irudiarekiko simetrikoa den beste irudi bat da. Beraz, plantxa
kalkografiko beretik abiatuta, tintatze eta inprimatze prozesuak errepikatu beharko dira soilik, berdin
berdinak diren estanpa ugari lortu ahal izateko.

Teknika kalkografikoei buruzko museoak argitaratutako bideoaren lotura.

http://www.museobilbao.com/videos.php?id=22


Kapritxoak
erieak 1797 inguruan hasi ziren sortzen, eta 1799an estanpatu ziren lehen aldiz. 80 grabatu ditu,
denak ere XVIII. mende amaierako Espainiako gizarteko arlo politiko, erlijioso eta sozialen gaineko
satira zorrotzak.

Serie honetarako, Goyak akuaforte, urtinta eta punta lehorreko zenbait ukitu zituen teknika mistoa erabili
zuen. Lan egiteko orduan zeukan askatasunari eta ikuspegi pertsonalari esker, irudi gehienetan nahita
itxuragabetzen zituen gorputzak eta aurpegiak, bere garaiko klase sozialen bizioak eta kontraesanak
erakusteko.

Une hartan, Goya ilustratuen pentsamendutik oso gertu zegoen, eta ez da ahaztu behar, hain zuzen ere,
ilustratuak gizartean aldaketa erradikala egon zedin ari zirela borrokan. Lege zuzen eta bidezkoagoak nahi
zituzten herritar guztientzat, eta ez zuten nahi boterea pribilegiatu gutxi batzuen esku egoterik. Inkisizioaren
aurka, erlijioak herriaren gainean zuen boterearen aurka, eta klaserik apalenak kontrolatzeko baino balio ez
zuten superstizio askoren aurka zeuden. Kapritxoak seriearekin, Goyak umorezko satira egiteko biderik
onena aurkitu zuen, ez modu partikularrean, ezpada modu kolektiboan kritikatuz errepresio mota hori
onartzen eta bertan parte hartzen zuten guztiak.

Bizi behar izan zuen une zaila delaeta, eta bazekienez errepresaliak izan zitzakeela mezua esplizituegia
bazen, bere estanparik konprometituenetako batzuetan lar argiak ez diren errotuluak edo testuak sartu
zituen. Seriea 1799an jarri zen salgai, 300 aleko tiradarekin. Bere asmoa ahalik eta jende gehienarengana
heltzea zen, baina botereak laster jarri zituen lanok zalantzan, eta, hamalau egunez salgai egon ostean,
Goyak berak erabaki zuen estanpak erretiratzea, Inkisizioak beraren aurka joko zuelako beldurrez.
Geroago, 1803an, eta Kapritxoak salbatzeko asmoarekin, plantxa guztiak erregeari dohaintzan ematea
erabaki zuen, azken horrek Errege Kalkografian utz zitzan. Horren truke, artistak biziarteko errenta bat
eskatu zuen bere seme Javierrentzat.
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Goyaren lau serieak
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Serieak ez du antolaketa tematiko argi eta
zehatzik, baina, batzuen ustez, zenbait multzo
tematiko egon litezke:

• Lehenengo taldea satira erotikoarekin egongo
litzateke erlazionatuta. Emakumeen
erakargarritasunindarra erakusten du; gizonak
tranpa batean bezala erortzen dira bertan, eta
emakumeak ez dira konprometitzen. Atal
honetan, isilmandatariaren edo artekariaren
pertsonaia ere agertzen da.

• Bigarren multzoan, garai hartako
konbentzionalismo sozialak kritikatzen dituzten
grabatuak leudeke. Horien artean egongo
lirateke hitzarmenezko ezkontzei buruzkoak,
gizonezkoen lizunkeriari buruzkoak, intelektual
faltsuei buruzkoak, eta nobleziaren eta
kleroaren pribilegioei buruzkoak, besteak beste.

• Ikerlari gehienentzat, multzorik bereziena,
beharbada, sorginkeriari buruzko gaiena da.
Gainera, artistak bertan jarri zuen asmaketarako
zeukan potentzial guztia. Grabatu hauek
pertsonaia arraro eta deabrudunez beteta
daude, pertsona askok barruan daramagun
gaizkiaren isla balira bezala.

• Sorginei buruzko grabatuekiko modu
paraleloan, Goyak iratxoei buruzko irudien
multzo oso bat ere garatu zuen. Garai hartan,
iratxoetan sinestea gauza naturala zen; hain
zuzen ere, jaigiroko zerbait balira bezala
hartzen ziren, zerbait familiarra balira bezala.
Gainera, gaztelaniaz, “iratxo” terminoak
“fraide” hitzaren esanahia ere izan dezake, eta,
horregatik, Goyak fraideen arropekin irudikatzen
ditu. Hasieran modu adeitsuan tratatzen baditu
ere, apurkaapurka euren itxura aldatuz doa,
eta, horrela, pertsonaia ilun eta antipatikoak
sortzen ditu, gizarteari ahalik eta etekinik
handiena atera nahi dioten pertsonaien itxura
emanez.

Arrazoiaren ametsak munstroak sorraratzen ditu.
Kapritxoak serieko 43. zenbakidun estanpa
Akuafortea eta urtinta

Fin iruten ari dira.
Kapritxoak serieko 44. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta distirarazaia, punta lehorra eta xixela



Maistra polita!
Kapritxoak serieko 68. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta distirarazaia eta punta lehorra

Orduko hautsak.
Kapritxoak serieko 23. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta distirarazaia, punta lehorra
eta xixela
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Garaiko egunkari baten iragarkia.

DIARIO DE MADRID

N. 37

Colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al
aguafuerte por D. Francisco de Goya

Como la mayor parte de los objetos que en esta obra se representan son ideales, no sería temeridad creer que
sus defectos hallarán, tal vez, mucha disculpa entre los inteligentes. Considerando que el autor no ha seguido los
ejemplos de otro, ni ha podido copiar tampoco de la naturaleza, y si el imitarla es tan difícil, como admirable,
cuando se logra; no dejará de merecer alguna estimación el que, apartándose enteramente de ella, ha tenido que
exponer a los ojos formas y actitudes que solo han existido hasta ahora en la mente humana, oscurecida y
confusa por la falta de ilustración o acalorada por el desenfreno de las pasiones.

Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos (aunque parezca peculiar de la
elocuencia y la poesía) pueda ser también objeto de pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su
obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil y entre las
preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha
creído más aptos a suministrar material para el ridículo y excitar al mismo tiempo la fantasía del artífice.

Se vende en la calle del Desengaño, n.º 1, tienda de perfumes y licores, pagando por cada colección
de a 80 estampas 320 reales de vellón.

149

Sería suponer demasiado en las bellas artes el advertir al público, que en ninguna de las composiciones que
forman esta colección se ha propuesto el autor, para ridiculizar los defectos particulares a uno u otro individuo;
que sería en verdad estrecharla demasiado los límites al talento y equivocar los medios de que se valen las artes
de imitación para producir obras perfectas.

La pintura (como la poesía) escoge en lo universal, lo que juzga más a propósito para sus fines; reúne en un
solo personaje fantástico, circunstancias y caracteres que la naturaleza representa esparcidos en muchos y de esta
combinación, ingeniosamente dispuesta, resulta aquella feliz imitación por la cual adquiere un buen artífice el
título de inventor y no de copiante servil.



GerrarenHondamendiak
oyaren grabatuen bigarren serie handia da, Napoleonek Espainiako Independentzia Gerran
(18081814) egin zuen inbasioaren ondoriozko krisiari eta degradazioari emandako erantzun gisa
sortutakoa. Goyak oso jende gutxik bezala jakin zuen islatzen gerrak eragindako inpresio handia

eta ondorio lazgarriak, giza espirituaren alderik txarrenak erakutsiz.

Serie honek 82 estanpa ditu, eta 1810 eta 1814. urteen artean hasi zen plantxetara pasatzen, hain justu,
Goya Tauromakia seriean ari zenean lanean. Berau egiteko, akuafortez, punta lehorrez, leungailuz eta,
askoz ere neurri txikiagoan, urtintaz osatutako teknika mistoa erabili zuen, nahiz eta, hain zuzen ere, azken
hori izan zen Kapritxoak seriean gehien erabili zuen teknika. Horren arrazoia ulertzeko, esan beharra dago
lehenengo estanpazioetako paperaren kalitatea ezin eskasagoa zela, eta, gainera, beharbada, gerran oso
zaila izango zen kalitatezko materialak aurkitzea.

Seriea gerra honen, eta, hedaduraz, beste edozein gerraren alderik miserableena erakusten digun irudi
multzoa da. Ankerkeria, injustizia eta fanatismo mota guztiak kritikatzen ditu, horien ondorioz etorri
zitzaizkiolako jendeari gosea, izua eta heriotza. Goyak serie gordin, zuzen eta sarkorra egin zuen, denbora
igaro ostean ere edozein ikuslerengan eragiten duena.

G
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Galanta da!
Gerraren hondamendiak serieko 31. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta distirarazia eta punta lehorra

Goyaren lau serieak



Ikerlarien arabera, Gerraren Hondamendiak serieko estanpak hiru bloke tematikotan bana
daitezke:

Lehenengo zatia: gerran oinarritutako estanpak (1.tik 47.era). Lehenengo zati honetako
estanpa gehienetan, modu askotan exekutatutako pertsonak agertzen dira. Batzuk legezko
prozedurarik gabe hil zituzten, beste batzuk moldatutako formulekin, eta ankerki
lintxatutako pertsonak eta gorputz zatituak ere agertzen dira.

Bigarren zatia: osean oinarritutako estanpak (48.etik 64.era). Bigarren zatian,
populazioaren heriotzak gerrak eragindakoak dira. Jende gehiena gosearen, hotzaren eta
gaixotasunen ondorioz hiltzen da. Heriotza da gai nagusia; izan ere, heriotza berdin
sufritzen dute frantziarrek (etsaiek) zein defendatzaileek. Heriotzari ihes egiten dioten
bakarrak goi mailako klaseak eta agintari eklesiastikoak dira.

Hirugarren zatia: Fernando VII.aren itzuleraren osteko aro absolutista islatzen duten
estanpak. Atal honetan daude Kapritxo enfatikoak deitutakoak (65.etik 82.era bitarteko
estanpak). Atal honetan, ugaria da kritika soziopolitikoa eta animalien bidezko alegorien
erabilera. Denbora luzez, ez zen ondo ulertu atal honen esanahia, harik eta, 1978an, Nigel
Glendinning ikerlariak liburu bat argitaratu zuen arte, non alegoria hauen eta Giambattista
Casti poeta italiarrak idatzitako Gli animali parlanti lanaren arteko erlazioa erakusten baita;
hain zuzen ere, aipatutako lan horretan, animaliek gizarte ustelaren bizioak irudikatzen
dituzte. Modu horretan, bere estanpetan, Goyak absolutismoaren defendatzaile gisa
irudikatzen ditu otsoak, zaldia liberalen sinboloa da, eta putreak diruditen txori arraroek
gerraren ondorioak aprobetxatzen dituzten pertsonak sinbolizatzen dituzte.
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Zoragaiztoko ama!
Gerraren hondamendiak serieko 50. zenbakidun estanpa

Akuafortea, urtinta distirarazia eta punta lehorra

Aipatutako guztiaren ostean, esan daiteke Gerraren Hondamendiak serieak gerraren “dimentsio
heroikoan” ez dagoen ikuspegia eskaintzen duela, eta horrek gatazka belikoei buruzko ikuspegi berri eta
garaikidea ematen diola serie osoari. Irudi hauetan, txarto pasatzen ari diren pertsona anonimo batzuk
baino ez ditugu ikusten; euretako batzuk, gainera, hilzorian daude, eta modu ankerrean hiltzen dira. Egiaz,
benetako salaketa da; bertan, artista inplikatu egiten da, eta gaur egungo gerraerreportari baten moduan
jokatzen du.



TauroMakia
erraren Hondamendiak serieari darion dramaren eta Burugabekeriak seriearen misterioaren

artean dago Tauromakia, 1815ean egindakoa eta 1816an grabatutakoa lehen edizioan. Serie honek
Goyak hainbeste maite zuen zezenketaren gaineko ikuspegi pertsonala eskaintzen digu, bere lantze

eta zati guztiekin.

Serie hau egiteko, bi urte eta erdi inguru behar izan zituen, eta, horretarako, akuafortearen eta urtintaren
teknikak uztartu zituen, xixelarekin eta punta lehorrarekin batera. Serieak zenbakitutako 33 estanpa ditu,
gehi beste 7, A letratik G letrara ordenatuta. Guztira, serie osoak 40 estanpa ditu.

Goyaren lana ikertzen dutenen arabera, egileak tauromakiari serie oso bat eskaintzearen ideia urte batzuk
lehenagokoa da; hain zuzen ere, XVIII. mendearen hasierakoa. Antza, astiro egin zuen lan, plan argirik
gabe, baina, ziurrenik, bizitzea tokatu zitzaion gerrak dena eten eta atzeratu zuen. Uste denaren arabera,
Goyaren hasierako ideia beste bat zen; alegia, Nicolás Fernández de Moratínek (poeta eta dramaturgoa,

ezagunagoa den Leandro Fernández de
Moratínen aita) Ramón Pignatelliri (garai
hartako pertsonaia jantzi eta ospetsua) eskaini
zion Carta histórica sobre el origen y progreso
de las corridas de toros en España (1777)
laneko zenbait pasarte ilustratzea. Edozelan
ere, Goya bere hasierako ideia baino harago
joan zen, eta Moratínen lanean agertzen ez
diren zezenketei buruzko gertakari eta
oroitzapen pertsonalekin osatu zuen seriea;
besteak beste, berak ikusitako zezenketa
profesionaletako lantze ospetsu batzuekin.

Zezenketa gauza atsegin eta gozagarri gisa
erakutsi beharrean (hala egiten baitzen
normalean), Goya gehiago hurbildu zen zezen
plazako dramara eta tentsiora. 1816an, seriea
salgai jarri zen, baina porrot komertziala izan

G
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[Bere beste zorakeria bat plaza berean.]
Tauromakia serieko 19. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta, punta lehorra, xixela eta lehungailua

Goyaren lau serieak



zen, publikoa ez baitzegoen ohituta zezenketei buruzko hain ikuspegi erabateko eta gogorretara. Garai
hartan, Goya gerraren ondorioak bizitzen ari zen, eta gizartearekin desengainatuta zegoen, gatazka beliko
batek dakartzan alderdi negatibo guztiak ezagutu ostean (zentsura, miseria, heriotza eta abar). Bere
estanpek bizitzarekiko zeukan sentimendua islatzen dute.

Serie honetako irudiak garai hartako zezenketalantze tipikoz beteta daude, toreatzaile batzuek sartzen
zituzten berrikuntzekin; baina heriotzari buruzko erreferentziak ere badaude; esate baterako, Pepe Hillo
toreatzailearen heriotzarena. Estanpa hauetan, ez da hainbeste ikusten zezenketaren historia, ezpada
drama. Serieak, hasieran, eszena orokorrak aurkezten ditu, baina, aurrera egin ahala, gehiago oinarritzen
da gizakiaren eta zezenaren arteko borroka bortitz eta tragikoan. Azkenean, Pepe Hilloren heriotzarekin,
badirudi heroi herrikoiaren heriotza gailentzen dela, animaliarena baino.

Batzuen ustez, bizitzea tokatu zitzaion zentsuragaraian, Goyak gai herrikoia zuen seriea egin nahi izan
zuen, ustez inongo zama politiko edo ideologiko inpliziturik gabekoa, baina ezin izan zuen saihestu
indarkeriaren aurka zuen ikuspegia islatzea.

[Oinez ehizatzeko beste modu bat.]
Tauromakia serieko 2. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta, punta lehorra, xixela eta erruleta
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Burugabekeriakedo Atsotitak
urugabekeriak edo Atsotitzak seriea da denetan enigmatikoena eta interpretatzeko zailena.
Estanpek egilearen bizitza osoko oroitzapen eta pentsamenduei egiten diete erreferentzia; bertan,
ikuspegi pesimista nagusitzen da, eta denok barruan dugun alde irrazionala askatzen du artistak.

Egilea hil ostean editatu ziren, eta, beraz, izenburuak, kronologia, antolaketa eta esanahia zehaztu gabe
geratu ziren. Goyak grabatutako azken seriea da, eta 1816 eta 1819. urteen artean datatu daiteke.

Erabilitako teknika, aurreko serieetan moduan, akuafortearen eta urtintaren uztarketa da, eta, zati
batzuetan, leungailua ere erabili zuen. Serie honetan, punta lehorra ukituak egiteko baino ez zen erabili.
Seriea San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademian gordetako 18 plantxaz dago osatuta; horiez gain,
Louvren beste 4 plantxa daude gordeta.

Oro har, serie honetan ikuspegi ameslariak nagusitzen dira, bai eta indarkeriari eta sexuari buruzko
eszenak ere; irudi horiek, orokorrean, zalantzan jartzen dute une hartako boterea, Fernando VII.aren
absolutismoa. Baina, gainera, estanpek imajinazioa nagusitzen den mundua erakusten dute; bertan, gaua,
inauteriak eta irudi groteskoak dira
protagonistak, eta horrek asko zailtzen du
lanon benetako interpretazioa.

Serie honi buruz egindako interpretazio
guztietatik, beharbada, egokiena Nigel
Glendinningek egindakoa da. Haren ustez,
estanpa hauetan irudikatutako gai gehienak
inauterien tradizioarekin lotu daitezke.
Horretarako, adibidez, folklore espainiarreko
pertsonaia tipikoen presentzian oinarritzen da:
pelelea, erraldoiak eta buruhandiak, eta abar.
Oro har, pertsonaia grotesko, deforme eta
fantastikoak serie osoan agertzen dira, eta,
ondorioz, “alderantzizko mundua” ikusten ari
garela ematen du. Glendinningek aipatzen du,
era berean, serie honetan ikusten den

B
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Zaldi bahitzailea
Burugabekeriak serieko 10. zenbakidun estanpa

Akuafortea, urtinta distirarazaia eta punta lehorra

Z

Goyaren lau serieak



inauterigiroko beste gaietako bat autoritatea ordezkatzen duen ororen subertsioa dela. Matrimonioa,
armada edo kleroa bezalako instituzioak guztiz zalantzan eta barregarri jartzen ditu.

Beste alde batetik, bizioen satirak irudikatzen dituzten estanpak ere oso enigmatikoak dira guretzat.
Bertan, ulertzeko zailak diren animalia eta izaki arraroak agertzen dira. Edozelan ere, egin dezakegun
interpretazio bat bera ere ez da nahikoa, serie konplexu baina fantastiko hau osatzen duten irudien
esanahi posibleen potentzial osoa agortu ahal izateko.

[Hegan egiteko modua]
Burugabekeriak serieko 10. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta eta punta lehorra
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Fran.co Goya y Lucientes, Margolaria.
Kapritxoak serieko 1. zenbakidun estanpa
Akuafortea, urtinta, punta lehorra eta xixela
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