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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest estudi es centra en l’estudi d’una part dels gravats que formen el fons 

d’estampes de la Societat Arqueològica Lul·liana. En concret, ens hem centrat en els 

gravats duits a terme per autors mallorquins o per altres gravadors que realitzaren o 

enviaren matrius a les impremtes mallorquines durant el segle XIX.  

 

El treball es troba estructurat en sis capítols; en el primer es fa una breu introducció a 

l’estat de la qüestió en l’estudi dels gravats mallorquins, tant en general com 

específicament a la col·lecció de gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana, a més de 

donar una sèrie de notes introductòries de les tasques realitzades, anteriorment a la 

redacció del treball, a la Institució.  

El segon capítol fa referència a les tècniques artístiques; aquest es troba dividit en tres 

apartats, coincidint amb les tres tècniques utilitzades en els gravats catalogats: 

xilografia, calcografia i litografia. 

El tercer capítol està dedicat als principals gravadors que apareixen en les estampes 

catalogades. Aquest punt està dividit en tres blocs, coincidint amb els segles XVII, 

XVIII i XIX, on s’enumeren els diversos gravadors. El darrer d’aquests, el segle XIX, 

està també dividit en dos apartats, els gravadors mallorquins i els que provenen de la 

península, sobre tot catalans i valencians que, com veurem, en aquestes dates és 

destacable la seva presència. 

Posteriorment, en el quart capítol es fa un breu estudi de la iconografia que apareix en 

les estampes. S’estableixen, també, dos grans blocs, la iconografia religiosa i la profana, 

dividides també en altres subapartats. 

El cinquè punt és la bibliografia, també classificada en dos blocs: la bibliografia general 

i una altra on es pot trobar una bibliografia més específica.  

El darrer punt el forma el catàleg, que està format per 143 gravats. A més d’aquest, hem 

inclòs una sèrie d’imatges, dins la redacció del text, per a millorar la seva comprensió.  

 



 3 

El primer acostament a la història dels gravats mallorquins es dóna a partir de l’obra 

d’Antoni Furió, Diccionario histórico de los ilustres profesores de Bellas Artes en 

Mallorca1, publicada el 1839, on podem trobar una sèrie de notes biogràfiques d’alguns 

dels gravadors més importants, com Antoni Bordoy, Melcior Guasp o Francesc 

Rosselló, entre altres. Una nova aportació a l’estudi dels gravats la va dur a terme 

Vicenç Furió Kobs a partir d’una conferència llegida el 1928 en el Museu Diocesà de 

Mallorca2, on feia una primera introducció del gravat mallorquí en general, a més d’una 

relació dels col·leccionistes i les col·leccions d’estampes més importants de l’illa que hi 

havia en aquells moments. Luis Ripoll, el 1961, va publicar una obra primordial3 per 

conèixer les xilografies de la col·lecció Guasp, donant també una sèrie de notes 

biogràfiques dels gravadors que hi havien participat, i classificant les obres per 

temàtiques i tipologies. Posteriorment, Jeroni Joan Tous publicà la seva obra 

Grabadores mallorquines, on ordena els artistes per segles (els situa entre els segles 

XVII i XX), recopilant la biografia de cada un d’ells i explicant també alguna de les 

seves obres més importants.  

Els darrers estudis sobre els gravats mallorquins, concretament sobre les xilografies, i 

especialment les xilografies de la col·lecció Guasp, han anat a càrrec de Miquela 

Forteza, sobre tot a partir de la publicació de la seva tesi doctoral4, on elabora un extens 

catàleg de les principals col·leccions de Mallorca. A més, a aquesta obra analitza la 

història de la impremta a Mallorca, exposa les biografies de tots els gravadors, tant 

mallorquins com forans, que treballaren a l’illa, i realitza una classificació de les 

temàtiques principals que apareixen en els gravats.  

 

La bibliografia que fa referència específicament als gravats de la Societat Arqueològica 

Lul·liana és molt escassa. La primera contribució la va dur a terme Jeroni Joan Tous5, en 

un article pel Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Segons aquest autor, la 

col·lecció està formada pricipalment per dos fons; el d’Estanislau de K. Aguiló i el de 

                                                   
1 Furió, A.: Diccionario histórico de los ilustres profesores de Bellas Artes en Mallorca. Palma, Ed. 
Mallorquina de Francisco Pons, 1946. 
2 Furió i Kobs, V.: Images xilografiques mallorquines: conferencia llegida en el Museu Diocesà de 
Mallorca, el dia 16 de febrer d'enguany. Palma, Imp. Guasp, 1928. 
3 Ripoll Arbós, L.: La colección de xilografías mallorquinas. Palma, Impr. Mossèn Alcover, 1961. 
4 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones: la imprenta Guasp 
(1576/1958). Palma, J. J. Olañeta, 2007. 
5 Joan Tous, J.: “La colección de xilografias y grabados de la Sociedad Arqueològica Luliana”. BSAL 37, 
1979, p. 431- 442. 
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dos socis fundadors, Bartomeu Ferrà i Gabriel Llabrés Quintana. A més d’aquests, altres 

socis contribuïren a la creació de la col·lecció d’objectes de l’Arqueològica, cedint 

gravats, retaules, escultures, objectes litúrgics, objectes arqueològics, etc, que serviren 

per crear el Museu Lul·lià6. Per conèixer les peces aportades per cada un dels socis, i 

entre ells els gravats, es conserven d’una sèrie de llistats d’objectes, redactats per 

Bartomeu Ferrà i publicats en alguns Bolletins durant el 18857.  

Anys més tard Miquela Forteza publicà, en el tercer volum de La Societat Arqueològica 

Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2008)8, un estat de la qüestió dels gravats de 

l’Arqueològica, classificant-la com una de les millors i més variades col·leccions 

d’estampes de Mallorca, tant per la tècnica com per la cronologia, origen o temàtica, 

opinió que compartia també Jeroni Joan Tous. 

 

La Societat Arqueològica Lul·liana es fundà el 18 de desembre de 1880, quan es 

reuniren en el Col·legi Major de la Sapiència un grup de personatges, entre ells 

Bartomeu Ferrà i Gabriel Llabrés Quintana amb la intenció d’honrar la memòria de 

Ramon Llull i crear un museu amb una sèrie d’objectes artístics i religiosos retirats del 

culte, per tal d’evitar la seva destrucció. El gener de 1881 es va aprovar la creació de 

l’Associació i del Museu, amb seu al Col·legi de la Sapiència.  

Des del 1885 s’edita el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, referència 

important per conèixer la història de Mallorca9. Ja des d’aquest número, i fins al 1897, 

es començaren a publicar diverses làmines, tant de temàtica religiosa com profana, 

principalment a la col·lecció Guasp, amb la intenció de reproduir i difondre la totalitat 

dels gravats d’aquesta col·lecció10, que ells consideraven de gran importància11, però 

                                                   
6 La Societat Arqueològica Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2003). Vol. I. Palma, Societat 
Arqueològica Lul·liana, 2003. p. 9. 
7 Rosselló Bordoy, G.: “La Societat Arqueològica Lul·liana i la utopia d’un museu a Mallorca”, a La Societat 
Arqueològica Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2003). Vol. I. Palma, Societat Arqueològica 
Lul·liana, 2003. pp. 24- 25.  
Capellà, M.A.; Estarellas, M.M.; Merino, J.: “La formació de les col·leccions museològiques de la Societat 
Arqueològica Lul·liana”, a La Societat Arqueològica Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2003). Vol. I. 
Palma, Societat Arqueològica Lul·liana, 2003. p. 103. 
8 Forteza Oliver, M.: “La col·lecció de gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana”, a La Societat 
Arqueològica Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2008). Vol. III. Palma, Societat Arqueològica 
Lul·liana, 2008. pp. 165- 176. 
9 Forteza Oliver, M.: “La col·lecció de gravats...  pp.166-167. 
10 L. Ripoll, a la seva obra La colección de xilografías mallorquinas (p. 7), cita a G. Llabrés: “Pocas casas 
pueden presentar un repertorio tan nutrido, gloriosa, recuerdo de la importancia que tuvo en los pasados 
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només se’n publicaren una vintena. En alguns d’aquests es pot llegir una petita i bàsica 

descripció de la imatge, però altres només van acompanyades del títol de l’estampa. La 

darrera publicació d’una estampa en el Bolletí coincidí, aproximadament, amb la 

creació, també per entregues, de la primera edició de l’obra Col·lecció d’imatges 

xilogràfiques antigues de la Impremta Ca’n Guasp, a càrrec d’Estanislau de K. Aguiló, 

i que contenia un total de 1440 estampes, col·locades sense cap tipus d’ordre ni 

classificació12. Aquesta obra ha estat revisada i ampliada en dues ocasions, la darrera el 

1950, arribant a les 1584 estampes, reunides en tres toms, i amb la particularitat que ha 

estat inventariada i classificada per matèries pel bibliògraf Pere Sampol i Ripoll13.  

 

L’acostament als gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana es va iniciar a partir de 

les pràctiques del màster en les que es va dur a terme l’inventari dels gravats del seu 

fons. 

La tasca es va dividir en quatre punts o parts. La primera passa va consistir en la recerca 

i agrupació dels gravats, disseminats en diverses carpetes, i la neteja d’aquests, 

mitjançant un pedaç suau per a eliminar la pols que podien contenir.  

Posteriorment, es va dur a terme la classificació d’aquests. Per a aquesta tasca es va 

procedir a crear tres grans grups, dividits així mateix en altres subgrups. Els tres grups 

principals estan relacionats amb la tècnica en que estan realitzats els gravats, creant així 

les carpetes de calcografies, xilografies i litografies. Cadascun d’aquests grups ha estat 

dividit també en altres, classificant-los pel lloc de procedència; així, es crearen una sèrie 

de carpetes de l’escola mallorquina, l’escola espanyola, les escoles europees i una altra 

en la qual hi trobem les estampes de procedència desconeguda, a l’espera de futurs 

estudis.  

A més, es realitzaren altres carpetes per a dur a terme noves classificacions, entre les 

quals n’hi podem destacar una de grans mapes, una altra de gravats extrets de llibres, 

una tercera en la que s’hi poden trobar oracions i, finalment, una quarta carpeta en la 

que els gravats es troben dins documents o altres com tesis, títols, etc.  
                                                                                                                                                     
siglos. Todos ellos, con el tiempo, los iremos reproduciendo y llegaremos a formar un álbum tan 
importante como el de la imprenta de Troyes y otras”.  
11 Veure BSAL I (1885- 1886), Núm. 6, p. 7. Segons diu G. Llabrés (també al BSAL I, Tom 8, p. 6), amb la 
col·lecció de gravats de la impremta Guasp es podria crear una història del gravat a Mallorca.  
12 Ripoll Arbós, L.: La colección de xilografías... pp. 8-9.  
13 Sabater, G.: La imprenta y las xilografias de los Guasp. Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 1985. pp. 
47- 48. 
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Després de finalitzar la classificació, es va iniciar l’inventari pròpiament dit. Per a la 

realització d’aquest es crearen unes sigles, cadascuna d’elles relacionada amb la tècnica 

gràfica. Així, les calcografies van precedides de la sigla CAL-, les xilografies per XIL- i 

les litografies per LIT-, seguides totes elles per un número correlatiu. D’alguns dels 

gravats es disposa de més d’una còpia i en aquest cas es va procedir a fer una 

enumeració alfabètica de cadascun d’ells (per exemple, CAL- 0001/a, CAL- 0001/b).  

Les marques es realitzaren a llapis i es col·locaren, sempre que va ser possible, a la part 

posterior del gravat, en el marge superior esquerre.  

Finalment, es va procedir a digitalitzar una part de la col·lecció, concretament els 

gravats dels autors mallorquins i d’alguns autors catalans que realitzaren obres per a les 

impremtes mallorquines, de les tres tècniques principals (calcografia, xilografia i 

litografia). 

A partir de les estampes digitalitzades, s’ha realitzat un catàleg dels gravats de l’escola 

mallorquina i dels autors catalans que realitzaren obres per a les impremtes illenques.  

Per a aquest catàleg, es va crear una fitxa model que inclou diversos camps, tant 

d’identificació de l’estampa com de l’estat de conservació de cada una d’elles. Aquests 

camps són: 

1. Núm. d’inventari, que inclou les sigles corresponents a la tècnica de cada gravat 

i un número correlatiu després d’aquestes, separat per un guionet. Aquest és el 

mateix que el que es troba escrit a la part posterior dels gravats.  

2. Tècnica utilitzada; aquestes són calcografies, xilografies i litografies. 

3. Títol i any, si es coneix. En el cas en que el gravat no presenti títol, es pot posar 

el tema (de què tracta la imatge). En algunes estampes s’inclou l’any de 

realització, al costat de la signatura de l’autor, o de la impressió; en aquest cas, 

l’any apareix al costat del nom de la impremta. S’ha de tenir en compte que la 

impressió pot ser molt posterior a la creació del gravat. Per distingir entre les 

dues, es col·locarà la data al costat del títol si és l’any de creació del gravat; en 

canvi, si és la data de la impressió, aquesta s’anotarà al costat del nom de la 

impremta.   

4. Transcripció de la lletra, en el cas en que hi hagi inscripcions. Si és així, aquest 

text s’ha d’escriure exactament com apareix a l’estampa, respectant les grafies, 
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accentuacions, puntuacions i l’ús de majúscules o minúscules. Hi ha tres signes 

bàsics que s’utilitzen a la transcripció dels texts14:  

 -: la lletra anterior i posterior a aquest signe es troben a la mateixa línia 

del text però separades espacialment entre sí. Aquest signe també pot 

aparèixer en el text, quan una paraula es troba entre dues línies diferents.  

 /: les dues lletres, anterior i posterior (en la línia següent), estan unides 

entre sí gramaticalment o temàticament. 

 //: aquest signe separa informació textual que es troba en distintes 

línies i en les que no hi ha vinculació gramatical ni relació temàtica. 

5. Gravador; l’autor del gravat. Moltes vegades les estampes apareixen sense cap 

tipus de nom ja que, en el segle XVI o també els segles posteriors, els gravadors 

no signaven les seves obres15. A partir del segle XVII en trobam algunes 

signades ja amb els noms o amb sigles o inicials. 

En el cas que es conegui, s’ha de fer constar el nom i llinatge del gravador; si no 

apareix escriurem “sense identificar”. També es poden fer constar les 

atribucions, seguint el mateix criteri.  

6. Altres artistes que hi participen, com pintor, dibuixant, inventor i l’establiment o 

impremta on ha estat realitzada, a més de la data d’impressió, si apareix; en 

algunes estampes es poden veure altres noms d’artistes, a més dels gravadors. 

En aquest cas també s’ha d’escriure el nom i llinatge de cada un dels autors.  

7. Descripció de l’escena, on s’identifica al personatge, o personatges, o els motius 

que hi apareixen. La descripció ha de ser breu, identificant els atributs que 

porten o els elements que es veuen al seu costat. 

8. Mides del camp- gravat: mides de la escena o del dibuix gravat. Sempre serà alt 

per ample i en mil·límetres.  

9. Mides del paper, on es troba el gravat. En aquest cas, també s’ha de fer constar 

les mides en mil·límetres i seguint la relació alt per ample.   

                                                   
14 Blas, J . (coord): Diccionario del dibujo y la estampa. Vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, 
grabado, litografia y serigrafia. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1996. p. 156. 
15 Ripoll Arbós, L.: La colección de xilografías... p. 10. 



 8 

10. Estat de conservació: si és bo, regular o dolent i els defectes de conservació que 

presenta: esquerdes, trencaments, brutor, etc. 

11. Referències bibliogràfiques. En aquest apartat s’ha d’anotar la bibliografia d’on 

s’ha extret informació del gravat o on es fa referència a aquest. La forma de citar 

la bibliografia haurà de seguir sempre aquest mateix criteri: 

 Llinatge, Nom autor: Títol de l’obra. Lloc d’edició, editorial, any. Núm. 

de pàgina.  

 Llinatge, Nom autor: Títol de l’article, a Títol de l’obra. Lloc d’edició, 

editorial, any. Núm. de pàgina. 

12. Observacions. En aquest camp es pot afegir qualsevol altra informació que pugui 

resultar interessant i que no es trobi a cap altre camp, com per exemple la 

quantitat de còpies que es conserven del mateix gravat, les marques d’aigua, les 

orles que envolten els gravats o altres. Aquestes també hauran se ser de forma 

abreujada, en una línia cada una.  

13. Imatges. Aquest darrer camp inclou una imatge general del gravat (que es troba 

col·locat a la zona superior) i altres imatges de detalls o altres elements que es 

vulguin destacar, situades al final de cada una de les fitxes. Aquest apartat és 

fonamental per tal d’evitar una manipulació excessiva dels originals. Abans 

d’afegir-se a la base de dades, les imatges hauran de reduir-se per tal d’evitar un 

pes excessiu del document. 

 

Durant la realització de l’inventari es va poder comprovar que, en general, és un fons 

interessant i prou variat, tant en temàtica com en procedència. Una de les temàtiques 

predominants és la religiosa, sobre tot pel que fa als gravadors mallorquins i espanyols, 

amb autors illencs com els Muntaner, els Guasp, Francesc Rosselló o Bartomeu Maura, 

entre d’altres; en el cas dels gravadors espanyols podem destacar una notable presència 

de gravats procedents d’autors valencians, com Sanchís o Francisco Jordán, o catalans 

citant per exemple, a Torner, Abadal o J. Tauló.  

En el cas dels gravats forans, bàsicament europeus, hi ha algunes obres de certa 

antiguitat i importància, destacant les estampes de Pietro Testa, Petrus Fontana o 

Dardanone. A més, també podem trobar alguna còpia de grans pintors, com Rafael. 
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Entre aquestes obres, a més de les escenes religioses, hi ha una part important dedicada 

a escenes costumistes.  

En total s’han inventariat un total de 563 calcografies, 519 xilografies i 144 litografies, 

però s’ha de dir que només han estat inventariades i catalogades les obres que no es 

troben emmarcades. D’aquestes s’ha de fer especial atenció a una sèrie d’obres que es 

poden veure en diferents sales de l’Arqueològica, ja citades per Jeroni Joan Tous16 i 

Miquela Forteza17. Entre aquestes, cal destacar sis gravats realitzats per Bartomeu 

Maura que reprodueixen quatre obres famoses18, amb una especial importància de dues 

d’elles, signades per l’autor i dedicades a la institució. A més, podem veure tres gravats 

realitzats per Goya19 i un gravat de Durero, La verge i el Nin amb un mico.  

 

Pel que fa als gravats de l’escola mallorquina, s’ha pogut comprovar com en una gran 

majoria d’estampes es repeteixen els mateixos temes o representacions, també de 

vegades amb tècniques diferents, canviant només el peu d’estampa o l’orla que 

l’envolta.  

Com ja veurem més endavant, gairebé la totalitat d’aquests gravats són de temàtica 

religiosa excepte alguns, com el mosaic de Cas Frares, els dos túmuls de la proclamació 

de Ferran VI i Carles III, i els gravats de les eines de les fàbriques, entre d’altres. Pel 

que fa a la temàtica religiosa, destaca la representació de sants amb els seus atributs, i de 

diferents verges o Mares de Déu, com Nostra Senyora del Roser o Nostra Senyora de la 

Bona Nova.  

A més, també hi ha representacions d’escultures i obres de diferents esglésies de 

Mallorca, com Nostra Senyora de Lluc, Nostra Senyora d’Artà, el Calvari de Pollença o 

el Sant Crist d’Alcúdia.  

 

L’estat de conservació de la col·lecció varia d’uns gravats als altres, ja que molts d’ells 

presenten taques, sobre tot d’humitat, i algunes esquerdes o trencadures. En alguns s’hi 

han trobat també inscripcions a la zona posterior, moltes d’elles sense cap tipus de 
                                                   
16 Joan Tous, J.: “La colección de xilografias... pp. 431- 442.  
17 Forteza Oliver, M.: “La col·lecció de gravats... pp.166- 167.  
18 Aquestes obres són La Família de Carles V, de Goya; el Testament d’Isabel la Catòlica, d’Eduardo 
Rosales; la Presentació de Joan d’Àustria a Carles V, també de Rosales; i Joana la Boja, de Francisco 
Padilla. 
19 Aquests tres gravats de Goya són un original de l’autor i dues còpies de Velázquez. 
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relació amb l’obra; és el cas del gravat XIL-0050, que presenta comptes i números 

darrere, o de l’estampa XIL-0072, en la part posterior de la qual es pot llegir un llistat 

de robes. A més, també hi ha imatges que són de prova, anteriors a l’estampació 

definitiva, ja que estan gravades en papers reutilitzats; destacarem una estampa20 de la 

que es conserva el gravat de prova i el resultat definitiu, on ja es poden llegir els noms 

dels autors. 

A més, podem veure com alguns dels gravats duen escrites una sèrie d’inicials, a llapis, 

a la part superior dreta d’aquest, com per exemple J.P. o B.F. Potser aquestes 

inscripcions estan relacionades amb el possible origen dels fons, perquè es pot pensar 

que B.F. seria Bartomeu Ferrà i J. P. Jaume Planas, un col·leccionista que cedí també 

algunes obres a l’Arqueològica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20 CAL-0026 
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2. TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES 

 

El coneixement de les diferents tècniques artístiques és fonamental per entendre 

l’evolució de l’art del gravats des dels seus inicis fins a l’actualitat. La seva 

reproductibilitat les convertiren en un antecedent dels moderns mitjans de masses21.  

Històricament, el gravat és el primer intent per aplicar un procediment industrial a la 

representació artística i, fins a la difusió de la fotografia, va ser l’únic22. Abans del segle 

XV es dugueren a terme algunes obres d’art aconseguides a partir d’una matriu, però la 

xilografia vas ser la primera que es va desenvolupar amb gran èxit. La transformació 

econòmica, social i tecnològica que va tenir lloc en el segle XV va comportar un canvi 

molt important en el panorama de les arts plàstiques, i el descobriment de l’impremta i 

tot el desenvolupament de les tècniques de gravat influïren notablement en aquest canvi.  

 

2.1  La xilografia 

 

La xilografia23 és la tècnica més antiga del gravat i durant segles va ser la més difosa, ja 

que el gravat a la fusta i al metall foren els dos únics procediments fins al segle XIX, 

quan va aparèixer la litografia i altres tècniques fotomecàniques24.  

Es poden distingir dues modalitats tècniques per a gravar la fusta, que es diferencien per 

les característiques de la matriu (o planxa de fusta), pels instruments que s’utilitzen per 

a gravar-la i pels resultats que s’obtenen:  

- El gravat en fusta, a fil o a fibra. Les matrius o planxes s’obtenen tallant 

verticalment el tronc de l’arbre, aconseguint planxes amb fibres longitudinals 

que donen cos al material, però formen vetes de diferent duresa que de vegades 

obliguen a desviar la trajectòria del dibuix. Per a aquests treballs són necessàries 

fustes dures, com la perera, el cirerer o el noguer, però fàcils de treballar amb 

eines com les gúbies, ganivets o tallaplomes.  

                                                   
21 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 23. 
22 Maltese, C. (coord): Las técnicas artísticas. Madrid, Cátedra, 1980. pp. 235- 236. 
23 El terme xilografia prové del grec, dels mots xylon,fusta, i grafé, esculpir o gravar. 
24 Forteza Oliver, M.: “El gravat a testa com a gènesi del desenvolupament de la premsa il·lustrada 
vuitcentista”, a I Jornades de Patrimoni Industrial a les Illes Balears: 26, 27 i 28 de maig de 2005. Palma, 
Fundació Endesa, Amics del Museu de Mallorca, 2006. pp. 102-103. 
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Aquesta és la tècnica més tradicional del gravat i es va utilitzar amb exclusivitat 

fins a finals del segle XVIII. El problema d’aquesta és que no permet la 

realització de dibuixos molt detallistes o delicats, ja que es pot rompre la matriu 

després d’algunes impressions. És per aquest motiu que les estampes antigues 

són menys detallistes, amb línies més gruixudes i simples. Malgrat això, en el 

segle XVI es va arribar a un notable virtuosisme, ja que alguns gravadors 

aconseguiren potenciar els resultats a base d’accentuar els ombrejats a través de 

l’estampació de la matriu principal, tintada en negre, i una altra complementària 

amb tintes més clares. Aquesta és la modalitat coneguda com a chiaroscuro25.    

Durant gairebé quatre segles el gravat a fil va ser el més utilitzat i popular; 

l’alternativa a aquesta era la calcografia, o gravat en metall, però l’elevat preu, la 

major complexitat en la seva elaboració i la menor rapidesa d’elaboració en 

relació a la xilografia, la feren només apta per a làmines més preuades o riques26.  

- El gravat en fusta a testa, o xilografia, va ser popularitzat a partir de 1775 pel 

gravador anglès Thomas Bewick. La diferència amb l’anterior és que la fusta es 

talla en rodanxes o horitzontalment, i no en el lateral, aconseguint un major grau 

de duresa, sense fibres, i possibilitant la utilització d’eines més especialitzades, 

amb les que l’artista pot aconseguir uns resultats més refinats i amb un 

detallisme més semblant al que s’obté amb la tècnica calcogràfica, però amb 

l’avantatge que el burí no deixa rebaves sobre la fusta. La millor fusta és la de 

boix, ja que és una fusta dura i compacte, però, a la vegada, mal·leable i flexible. 

El pas de la utilització del gravat en fusta a fibra al gravat de fusta a testa va ser 

fonamental en l’evolució de la il·lustració gràfica, ja que amb aquest sistema es podia 

imprimir conjuntament el text i la imatge, un fet que la convertí en la tècnica de gravat 

mes econòmica i senzilla27, en detriment de la litografia.  

La fusta rebaixada, que queda en un nivell inferior i no rep tinta, donarà els blancs a la 

impressió. Per tant, aquesta tècnica no dóna una gradació de color, sinó que aquesta es 

podrà obtenir per efecte òptic d’unes línees de blanc i negre.  

                                                   
25 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1923. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1991. pp. 
9- 10. 
26 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya... pp. 9- 10. 
27 Forteza Oliver, M.: “El gravat a testa com a gènesi... pp. 102-103. 
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Per a aconseguir l’estampa, es pressiona suaument la matriu tallada sobre un paper o 

tela, amb unes premses especials o també de forma manual. D’aquesta manera, les 

matrius es desgasten poc i permeten que es puguin estampar nombroses vegades.  

A l’hora de distingir una xilografia de la resta de les tècniques de gravat, en aquesta es 

poden observar que es presenta cap refinament del burí calcogràfic, els contorns de les 

formes són molt delimitats i no hi ha gradacions de color.  

 

2.2.  La calcografia 

 

La tècnica calcogràfica28 va néixer a partir d’una tècnica utilitzada en joieria, el niel, 

que consistia en rebaixar la plata i omplir els solcs amb esmalt negre. Tomasso 

Finiguerra, en el segle XV, va omplir els solcs amb tinta, abans d’aplicar l’esmalt, i va 

obtenir la primera prova de gravat “en solc”. A partir d’aquesta primera prova, Vasari 

va atribuir a Tomasso la invenció de la calcografia.  

El gravat es realitza sobre una planxa de metall i el valor dels solcs depèn de la seva 

profunditat, ja que a major profunditat, més quantitat de tinta hi haurà i més negre serà 

l’efecte, aconseguint diverses gradacions de color.  

Les característiques que podem destacar d’aquesta tècnica són els traços en relleu sobre 

el paper, la marca de la planxa, que es nota al voltant de la composició gravada, i els 

diversos traços típics de les diferents subtècniques, com per exemple l’aiguatinta, la 

punta seca o el burí, entre altres.  

La incisió sobre la planxa es pot fer de dues maneres: excavant directament amb una 

eina o excavant el metall a partir d’algun procés químic.  

En el cas de l’excavació del metall amb diverses eines, podem distingir quatre tipus de 

gravats:   

- El gravat al burí, o talla dolça, és la tècnica més antiga i la que deriva 

directament del món de l’orfebreria. En aquest tipus de gravat s’incideix 

directament sobre la planxa amb el burí, en posició quasi paral·lela al metall, 

aixecant una burballa de metall, que es talla al final de la línia.  

                                                   
28 La paraula calcografia prové del grec khalkós (coure i altres aliatges amb el zinc, giny i plom) i de 
grápho, gravar. 
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- El gravat a la punta seca és molt similar a l’anterior, però es diferencia en la 

forma d’utilitzar el burí i amb que la rebava que deixa a cada costat del solc no 

s’elimina. Amb aquest fet es creen diversos efectes en el moment de 

l’estampació, però amb el problema que s’han de limitar les tirades, ja que la 

rebava arriba a desaparèixer.  

- El puntejat és la tècnica que consisteix en dibuixar una imatge sobre la planxa 

mitjançant una sèrie de ruletes o puntes que la modelen a partir de diversos 

punts, poc profunds, aconseguint uns efectes molt delicats. Aquesta tècnica 

deriva del gravat “a la manera del pastel”, inventat el 1769, i és coneguda també 

com a mètode François, pel seu inventor. 

- La manera negra, o “Mezzotinta”, també es coneguda com a “gravat al fum”. 

Siegen va ser el primer en realitzar-la, en 1642, passant posteriorment a 

Anglaterra, on va obtenir els millors resultats. Al contrari de les tècniques 

anteriors, aquesta tècnica parteix d’una planxa no polimentada, en la que es fa 

un granejat a tota la superfície, de manera que si s’entinta apareix totalment 

negra. Aquest granejat s’aconsegueix amb una sèrie de passades, en totes 

direccions, del “berceau”, un instrument metàl·lic i dentat que obri estries en el 

metall. La imatge es crea aplanant el granejat amb diversos instruments, com els 

rascadors, creant uns efectes molt pictòrics i sense traços lineals.  

Dins les tècniques en què l’excavació del metall es fa a partir d’algun procés químic 

podem distingir:  

-  L’aiguafort, on l’artista grava la imatge mitjançant una solució d’àcid nítric i 

aiguafort. La planxa del metall es cobreix amb un vernís resistent a l’aiguafort, 

com per exemple els que tenen com a base la cera o la resina. Sobre el vernís es 

dibuixa la imatge amb una punta que elimina aquest i posteriorment es 

submergeix la planxa dins la solució; el temps dependrà, entre altres factors, del 

grau de profunditat del solc desitjat. Si es volen solcs de diferents profunditats, 

es pot fer a partir de diversos banys amb l’aiguafort.   

-  La tècnica del vernís fluix utilitza un vernís fluix i gras que s’aferra a la  

superfície del material amb què entra en contacte. Sobre la planxa, ja 

envernissada, es col·loca un paper amb un cert grau de rugositat i es dibuixa 

sobre ell pressionant; quan es separa, es pot veure com el vernís s’ha aferrat a ell 
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i ha marcat la rugositat del paper, deixant al descobert el metall. L’efecte que 

s’aconsegueix és el d’un dibuix fet amb llapis gras sobre el paper.  

-  L’aiguatinta va ser creada el 1760 pel francès J.B. Leprince, però Francisco de 

Goya li donà la seva importància. Amb aquesta tècnica no s’aconsegueix cap 

trama lineal, com les anteriors, sinó una petita trama regular arrodonida, a partir 

de l’adhesió de pols de resina sobre la superfície de la planxa a través de calor. 

Aquesta es fon i actua com a vernís protector, aconseguint un resultat és molt 

semblant a l’aquarel·la. 

Aquests dos procediments, excavació amb eines o amb algun procés químic, es poden 

combinar en una mateixa planxa, creant diversos efectes en un mateix gravat.  

Quan la planxa ja està neta dels vernissos o de la resta de materials utilitzats, es pot 

entintar la superfície, procurant que aquesta entri dins els solcs excavats i retirant la que 

es troba sobre la superfície de la planxa. Posteriorment, es col·loca el paper sobre 

aquesta i es passa a l’estampació, tasca per la qual es necessita una premsa anomenada 

tòrcul. La planxa entintada amb el paper sobre aquesta es col·loca sobre una pletina 

situada entre dos cilindres, un superior i l’altre interior, que fan pressió sobre el paper; 

aquest rep la tinta i la imatge de la planxa, quedant en relleu i amb les formes invertides.  

 

2.3.  La litografia 

 

La litografia29 és una tècnica creada per l’escriptor txec Aloys Senefelder el 1796 i 

difosa per ell mateix a partir de la publicació d’un text sobre aquesta nova tècnica. El 

mateix any de la seva creació, Senefelder va fundar el primer establiment litogràfic per 

a imprimir les partitures del seu amic Gleisner i les seves pròpies30. A Espanya, la 

tècnica arribà a la península ibèrica amb el naturalista català Carles de Gimbernat 

(1765- 1834) i l’artista mallorquí Bartomeu Sureda Miserol (1769- 1851) a principis del 

segle XIX31. 

                                                   
29 El terme litografia prové del grec líthos (pedra) i de grápho (gravar). 
30 García Melero, J.E.: Arte español de la Ilustración y del siglo XIX: en torno a la imagen del pasado. 
Madrid, Ed. Encuentro, 1998. P. 214. 
31 Subirana Rebull, R.: Els orígens de la litografia a Catalunya (1815- 1825). Barcelona, Biblioteca de 
Catalunya, 1991. p. 18. 
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La litografia utilitza com a matriu la pedra calcària, un pedra amb unes qualitats 

especials, com per exemple la seva absorció, la compactació, la seva facilitat a l’hora de 

marcar i, sobre tot, la qualitat de retenir les substàncies grasses i mantenir la humitat.  

La tècnica consisteix en dibuixar sobre la pedra amb una substància grassa i 

posteriorment impermeabilitzar-la amb goma aràbiga i àcid nítric, de manera que a la 

superfície no dibuixada ja no es pugui adherir cap altre substància grassa i es mantengui 

la humitat. Després de banyar la pedra, i quan aquesta encara és humida, es passa sobre 

el dibuix un rodet d’impressió entintat. D’aquesta manera, la humitat rebutjarà la tinta i 

només penetrarà sobre la imatge dibuixada (engrassada).  

Les característiques formals d’aquesta tècnica són molt diferents de les dues anteriors: 

la imatge sobre el paper és plana, sense cap tipus de relleu, i en ella es poden intuir les 

marques del llapis, ploma o pinzell. A més, el sistema és molt més senzill, econòmic i 

ràpid que la calcografia i xilografia, però té l’inconvenient que en ella no es pot 

combinar el text i la imatge32, cosa que sí pot fer la xilografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
32 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya... pp. 13. 
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3. ELS GRAVADORS 

 

A continuació analitzarem breument la biografia i qüestions estilístiques d’alguns dels 

autors que trobam dins la col·lecció de gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

Ens centrarem en els artistes mallorquins, o en els que realitzaren algunes obres per 

Mallorca33, i deixarem de moment, per a futurs estudis, tant les biografies com els 

gravats dels artistes peninsulars o estrangers.   

 

Els primers gravadors, que treballaren durant els segles XV i XVI, normalment no 

deixaren signades cap de les seves obres, ja que la seva feina era considerada com una 

simple tasca artesanal. Les seves estampes solien ser molt primitives, amb trets 

medievals, un dibuix a base de línies de contorn i de la qual el més important era la 

representació de la imatge de forma clara, per arribar al poble.  

 

3. 1.    Segle XVII 

 

Durant el segle XVII es pot percebre una evolució cap a formules més naturalistes, 

realistes i expressives, més en línia amb les idees barroques de la Contrareforma34. És 

en aquesta època quan els autors comencen a signar les seves obres; però a Mallorca es 

continua amb l’anonimat dels gravadors i només alguns autors, com Francesc Rosselló, 

identifiquen alguns dels seus gravats. Aquest autor, del qual es creu que va néixer 

aproximadament a les dècades centrals del segle XVII35, va treballar indistintament amb 

gravats xilogràfics i calcogràfics. Les seves obres, datades entre 1663 i 1700, es troben 

firmades de diverses maneres, com “F.R”,”F.Ro”, “R”, “Ro”, “Fco Rossllo” i 

possiblement el monograma “A.M” entrellaçat. Sabater36 creu que aquestes sigles 

podrien ser del pintor Antoni Moragues, ja que l’estil es correspon amb l’artista. Però 

Miquela Forteza pensa que el monograma correspon a Rosselló, ja que apareix, en una 

                                                   
33 Com ja veurem més endavant, durant el segle XIX comencen a aparèixer estampes de gravadors 
peninsulars, sobre tot catalans.  
34 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 92 
35 Es conserven dues xilografies de 1663 amb el seu monograma. 
36 Sabater, G.: La imprenta y las xilografias... p. 54 
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estampa calcogràfica, el monograma juntament amb el llinatge de l’artista37. Aquest 

seria un dels seus gravats més interessants, que representa una al·legoria del Paradís 

Terrenal, amb l’escut dels Sureda, marquesos de Vivot, a les arrels de l’Arbre del Bé i 

del Mal38. Juntament amb aquesta calcografia hem trobat, a la col·lecció de la Societat 

Arqueològica Lul·liana, un total de set estampes, quatre 

xilografies i tres calcografies, totes elles de temàtica 

religiosa39.  

 

Del seu estil podem destacar la utilització de petits núvols 

en el cel envoltant la figura principal, la representació 

d’ombres a les figures per a crear sensació de 

tridimensionalitat i l’enrajolat a espais interiors per a crear 

perspectiva. En quant als personatges, els representa amb 

cares ovalades, ulls ametllats i faccions clàssiques.  

                 Mare de Déu del Pilar de Saragossa 
                                 Francesc Rosselló 
                                       XIL- 0006 

3. 2.    Segle XVIII 

 

Aquest segle va ser el més prolífic de tota la història de Mallorca; tant és així que Jeroni 

Joan Tous el denomina el “Segle d’Or”40 del gravat mallorquí, donada la gran quantitat 

de mestres gravadors i, sobre tot, per la qualitat que es desprèn de les seves obres 

conservades.   

En aquest segle, Mallorca va ser un gran focus d’estampació, gràcies sobre tot a la 

creació de diverses acadèmies i classes de dibuix, com l’Escola Pública de Dibuix, 

fundada per la Sociedad Económica de Amigos del País, a les dues famílies de 

gravadors- impressors més importants de l’illa, els Guasp i els Muntaner, i a la 

protecció del Cardenal Despuig, personatge amb un gran interès per la cartografia i 

                                                   
37 CAL-0032. 
38 Juan Tous, J.: Grabadores mallorquines. Palma, Diputación Provincial de Baleares, Instituto de 
Estudios Baleáricos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977. pp. 23- 24. 
39 Aquests gravats es troben identificats com a CAL- 0031, CAL- 0032, CAL- 0033, XIL- 0003, XIL- 0004, 
XIL- 0006 i XIL- 0007). 
40 Juan Tous, J.: Grabadores mallorquines. p. 26. 



 19 

promotor del Mapa de l’Illa de Mallorca, obra mestra del gravat, realitzat per Josep 

Muntaner Moner.  

Durant la primera meitat del set-cents, els artistes seguien amb les mateixes formules i 

tradicions que s’havien donat en les etapes anteriors. És a la segona meitat quan, a partir 

de l’aparició de les noves reformes il·lustrades, es pot observar una tendència cap a les 

formules del barroc tardà, visibles a les estampes, però sobre tot a les orles les que 

envolten41. 

Pel que fa a la temàtica, aquesta continuarà essent majoritàriament religiosa, encara que 

es comença a veure una tendència a il·lustrar altres escenes de tipus profà. 

En aquesta època s’inicia el treball de la xilografia a contrafibra42 i, a més, el gravat 

calcogràfic comença a agafar un major protagonisme. Aquesta tècnica, denominada 

també estampa fina, serà més valorada que la xilografia i farà que els gravadors 

comencin a signar les obres, aconseguint el reconeixement per a alguns d’ells, com per 

exemple qualcun dels integrants de les famílies Guasp o Muntaner. Altres, en canvi, 

continuen amb l’anonimat del seu treball artesanal. Alguns gravadors de l’època 

alternen les dues tècniques, però les signatures només solen aparèixer a les calcografies, 

mentre que les xilografies no es signen o s’inclouen només algunes inicials. 

Dins aquest segle són molts els autors que podríem destacar. Farem una breu referència 

als més importants per entendre la varietat i importància de la col·lecció de gravats de la 

Societat Arqueològica Lul·liana.  

Llorenç Vallespir (?- 1747) va néixer probablement en els anys 80 del segle XVII i va 

morir a Palma el dia 10 de novembre de 1747. Sabem la data concreta gràcies a que es 

conserven dos documents molt importants per esbrinar algunes dades sobre la seva vida: 

un d’ells és el seu testament i l’altre el seu llibre de comptabilitat personal, Llibre dels 

qui deuen al Sr. Llorenç Vallespir, a partir del qual podem conèixer gran part de la seva 

tasca artística i comercial, a més d’algunes notes sobre la seva vida. Així, per exemple, 

sabem que el 1715 va viatjar a València, on hi va estar per espai de dos anys, durant els 

quals va conèixer a la que serà la seva dona, Josefa Maria Rosengues43. 

Segons aquest llibre sabem que, encara que la majoria de les obres que va realitzar, i 

que conservam, són de temàtica religiosa, també va fer escuts d’armes i altres 
                                                   
41 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... pp. 106- 108. 
42 Veure apartat II, de les tècniques artístiques.  
43 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 133. 
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ornaments tipogràfics. És el cas de la xilografia44, conservada a la Societat 

Arqueològica Lul·liana i que representa un escut quarterat. La resta d’obres 

conservades45 són de temàtica religiosa, representant a diversos sants, com per exemple 

Sant Nicolau de Bari, Santa Gertrudis la Magna o Ramon Llull.  

L’autor signava les seves obres de diverses maneres: “Llorens Vallespir”, “Vallespir”, 

“VR”, “AVR”,  “V” i “XXR”, així com altres que se li poden atribuir.   

A l’estil de les seves obres es pot veure una clara evolució que va des d’unes obres amb 

un estil molt primitiu i antinaturalista, a un progressiu domini de la tècnica, amb un 

major naturalisme de les imatges. Aquest canvi d’estil es 

va donar possiblement, i segons Miquela Forteza46, a 

partir del seu viatge a València, on hi va anar, 

probablement, per millorar la seva tècnica. Amb 

aquestes millores, aconseguí unes imatges més 

verídiques, amb un perfecte domini de la perspectiva. 

Els rostres dels personatges són clarament distingibles, 

un tant allargats, amb ulls petits i ametllats. A més, en 

moltes de les seves obres podem veure una orla 

característica, feta a base de marcs florals en negatiu o 

d’una espècie de trunella.  

             Santa Gertrudis la Magna 
                                 Llorenç Vallespir 
                                                   XIL- 0057 
 

Fra Albert Borguny (1707- 1773)47, religiós  del convent de Sant Domingo, va ser un 

artista molt complet, ja que practicava la pintura, l’escultura48 i el gravat. Segons 

Furió49, es coneixen 28 estampes signades per aquest gravador i, a més, J.J. Tous 

comenta que va realitzar diversos escuts nobiliaris de diverses famílies nobles i de 

personatges de l’època. En el cas dels gravats conservats a l’Arqueològica, tenim tres 

obres signades per Fra Albert Borguny, dues d’elles de temàtica religiosa, mentre que la 

                                                   
44 XIL- 0055. 
45 XIL- 0005, XIL- 0056, XIL- 0057 i XIL- 0058.  
46 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 137. 
47 Segons Furió (p. 20), aquest gravador va morir el 1770, però es conserva una làmina signada i datada 
el 1773, endarrerint al menys tres anys la data de la seva defunció.  
48 Va ser l’autor de diversos projectes de retaules majors de diferents esglésies de Mallorca, amb un estil 
barroc elegant, propi de l’època. 
49 Furió, A.: Diccionario histórico... pp. 107- 110. 
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tercera és una làmina que representa un cadafal reial50 erigit per a la proclamació de 

Ferran VI (1746). La Societat Arqueològica Lul·liana conserva la planxa d’aquest darrer 

gravat i, en el revers d’aquesta, es pot veure una altra representació d’un cadafal; en 

aquest cas, l’obra és d’Antoni Bordoy (c. 1690- 1759). Aquest gravador es va dedicar 

tant a la xilografia com a la calcografia però, si bé va firmar les obres calcogràfiques 

amb el seu nom, les xilografies només les signà amb les 

inicials “AB”, que també havia identificat Sabater51.  

Segons Furió i J. Joan Tous52, aquest va néixer a 

principis del segle XVIII, però se suposa que és anterior, 

ja que es conserva una xilografia de la Sagrada Família 

que té gravada la data de 1708.  

 
 
 
 
 
 
 
    V.P. Francisco de Hierónimo 
           Fra Albert Borguny 
                 CAL- 0038 

 

Sabem, també a partir de Furió53 que, donada la seva qualitat artística, l’ajuntament li 

encarregà el disseny i la talla de les medalles de plata que s’encunyaren per a la 

proclamació de don Carles III a Mallorca en 1759, i el gravat de la façana arquitectònica 

que decorava el frontis de l’ajuntament durant aquestes festes, impresa en la Imprenta 

de José Guasp54. Aquesta és l’única obra que es conserva de Bordoy dins la col·lecció 

de gravat, però alguns autors, com Antoni Gallego55, creuen que la calcografia 

representaria un túmul funerari, probablement del rei Lluís I.  

Alguns trets que identifiquen les seves obres són la serietat dels rostres, el volum de les 

mans o la rotunditat de les figures, així com la configuració dels núvols que apareixen 

en el cel, a base de petits cercles.  

 

                                                   
50 CAL- 0037 i CAL- 0038; la tercera és la CAL- 0039 
51 Sabater, G.: La imprenta y las xilografias... p. 53 
52 Juan Tous, J.: Grabadores mallorquines. p. 29. 
53 Furió, A.: Diccionario histórico... pp. 105- 107 
54 CAL- 0040. 
55 Gallego Gallego, A.: Historia del grabado en España. Madrid, Càtedra, 1979. p. 254. 
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Dins la família d’impressors més important de Mallorca, els Guasp, hi ha haver també 

destacats gravadors, com Antoni Guasp Nadal, Melcior Guasp Florit o un altre gravador 

que signava amb les inicials P.G. Entre ells s’ha de 

destacar a Melcior Guasp Florit (1730- 1787), fill 

d’Antoni Guasp Nadal56, qui va ser un dels millors 

gravadors mallorquins del segle XVIII i també 

probablement un dels millors xilògrafs espanyols de 

l’època. Estudià teologia i s’ordenà sacerdot, el 29 de 

gener de 1749, a la Seu de Palma, alternant els seus 

estudis eclesiàstics amb els de l’art del gravat, on no 

només va realitzar gravats amb la tècnica xilogràfica, 

sinó que també practicà, amb una gran habilitat, el 

gravat en coure (calcografia).   

              Sant Josep i el Nin 
       Melcior Guasp Florit (1783) 
                XIL- 0051 

La majoria de les seves obres, de temàtica religiosa, van signades de diverses maneres: 

“M.G.”, “M.G. Pre.”57, “M. Guasp”, “Guasp”, “Guasp, Pre.”, “Melchor Guasp” i 

“Melcior Guasp”. Aquestes es troben datades entre 1752 i 1785, i en moltes de les obres 

es pot veure la data gravada.  

                                                   
56 Amb Pere Guasp Miquel (?- 1652), nebot de Gabriel Guasp Miquel I i germà de Gabriel Guasp Miquel 
II, comença la branca dels Guasp que ha arribat fins al segle XX. Pere Guasp Oliver, fill de l’anterior, es 
va fer càrrec de la impremta durant 15 anys (1653- 1668) i, com els seus predecessors, es va dedicar tant 
a l’ofici de llibreter com al d’impressor. Es casà amb Margarita Oliver i tengueren tres fills, Pere, Melcior i 
Francesc, dels quals els dos primers continuaren amb el negoci familiar.  
El seu fill Melcior Guasp Oliver, heretà la impremta i va arribar a ser Impresor de la Universidad y Reyno 
de Mallorca. Es va casar amb Joana Nadal i dels seus 8 fills, dos d’ells, Antoni i Josep Guasp Nadal, es 
dedicaren als treballs d’impremta.  
Antoni Guasp Nadal (1707- 1774), segon dels fills de Melcior Guasp Oliver, va ser un notable gravador. 
Es dedicà al negoci de la família entre 1753 i 1774 i les seves obres apareixen signades amb les inicials 
AG, encara que n’hi ha d’altres que se li han atribuït que no estan signades. La majoria de les seves 
escenes tenen lloc a espais exteriors, normalment a llocs rocosos, amb elements vegetals, motius 
secundaris i detalls poc definits, per donar sensació de moviment. En la fisonomia dels personatges 
alterna dos tipus de rostres: uns demacrats, amb nassos prominents, i altres més dolços i serens. 
Accentua també els plecs dels vestits, per donar major volum i dinamisme. Per aconseguir efectes de 
clarobscur, utilitza línies paral·leles en diverses direccions, però que mai s’entrecreuen, i ho combina amb 
espais en blanc. Es casà amb Maria Florit, amb qui va tenir tres fills: Melcior, Pere Antoni i Aina.  
Per a més informació sobre aquesta família, consultar les obres de Forteza Oliver, M.: La xilografía en 
Mallorca...; Llabrés Quintana, G.: La dinastía de impresores más antigua de Europa...”; Sabater, G.: La 
imprenta en Mallorca. La dinastía Guasp...”  
57 Una vegada ordenat capellà (1749) va començar a incloure a la seva firma l’abreviatura “pre”. 
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Aquestes estampes pràcticament no mostren cap evolució formal o tècnica, ja que el seu 

estil es troba definit completament en 175358. D’aquest podem destacar que les seves 

obres demostren un perfecte domini del dibuix i una gran precisió en els traços. 

Delimita tots els elements amb una línia continua per definir-los perfectament; utilitza 

línies paral·leles, de vegades amb diverses gruixes, per definir volums, ombres i 

tonalitats. Els rostres dels personatges sempre solen ser harmònics, dolços i serens, 

sense cap tipus d’intent de mostrar expressivitat ni dramatisme. Aquests es troben 

lleugerament ombrejats, al igual que els peus i les mans. A partir del seu peculiar estil, 

Forteza li atribueix 74 xilografies, la majoria de petites dimensions59.  

On sí que es pot veure una certa evolució és en l’emmarcament de les escenes, ja que 

aquestes passen de ser un simple marc rectangular a unes orles amb decoracions 

tardobarroques amb rocalles, volutes i, de vegades cartel·les identificatives.   

Les 13 xilografies conservades dels Guasp a l’Arqueològica, dues calcografies i la resta 

xilografies, presenten la signatura de Melcior Guasp, amb diferents variacions. Com ja 

hem dit abans, totes elles són de temàtica religiosa60 i en elles es representen diversos 

sants i santes, a més de la Lapidació de Ramon Llull61, datada el 1753, i un escut 

trinitari62.  

 

La família dels Muntaner s’inicià en el segle XVII amb el pintor bolonyès Joan 

Muntaner Marimonti, establert a Roma i casat amb Maria Josepa Upé, amb la qui va 

tenir tres fills: Llorenç, Joan i Ignasi, dos dels quals es dedicaren a l’art del gravat, 

iniciant així dues genealogies de gravadors. Llorenç Muntaner Upé (Roma, 1706- 

Palma, 1768) és el primer fill de Joan Muntaner i Maria Josepa Upé i, al igual que el seu 

germà, Joan, va practicar, tant la xilografia com la calcografia, amb una gran destresa. 

Els seus gravats denoten un gran virtuosisme i un perfecte domini de la composició. Els 

rostres són ovalats, de faccions clàssiques i un poc inexpressives, molt similars entre 

ells, sobre tot en els rostres femenins. D’aquest es conserva un gravat a l’Arqueològica 

que representa a Sant Elies63. Un dels seus fills, Francesc Muntaner Moner (c. 1743- 

                                                   
58 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 123. 
59 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... pp. 123- 124. 
60 Aquestes són: CAL- 0035, CAL- 0036, XIL- 0025, XIL- 0027, XIL- 0028, XIL- 0029, XIL- 0030, XIL- 
0040, XIL- 0051, XIL- 0053 i XIL- 0054. 
61 XIL- 0024. 
62 XIL- 0041. 
63 XIL- 0059. 
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1805) es va dedicar indistintament a la pintura i al gravat. Va partir cap a Madrid, 

aconsellat pel bisbe de Mallorca Francisco Garrido de la Vega, on va seguir els seus 

estudis de gravat baix la direcció de don Juan Bernabé Palomino, i aconseguí ser 

nomenat acadèmic supernumerari64. Aquest autor va realitzar un gran nombre 

d’estampes, moltes d’elles de temàtica religiosa, encara que també va dur a terme una 

sèrie de copies de pintures de grans artistes. A més, va participar en algunes de les 

empreses il·lustrades més importants de la segona meitat del segle XVIII. 

Es conserven, a l’Arqueològica, un bon nombre de gravats, tant xilogràfics com 

calcogràfics, signats per Francesc Muntaner, alguns 

d’ells datats65. La majoria d’aquests representen 

escenes religioses66, amb temàtiques molt similars a 

les dels altres gravadors de l’època, com escenes 

dedicades a Ramon Llull, Nostra Senyora dels Dolors, 

Sant Josep, Sant Felip Neri, etc, però dins el conjunt 

dels seus gravats podem destacar dues obres, una 

calcogràfica i l’altre xilogràfica, que representen els 

retrats de dos personatges: Ambrosio de Morales67, 

datat el 1789, i Tomàs Moro68, datat el 1797.  

           La Divina Pastora 
Francesc Muntaner Moner (1760) 
                CAL- 0013 

 

Josep Muntaner Moner (c. 1745- 1788), germà de l’anterior, inicià probablement els 

seus estudis en el taller patern, arribant a ser director de l’escola publica de dibuix, 

substituint al seu cosí, Joan Muntaner Cladera. Al igual que el seu germà, també va ser 

nomenat acadèmic supernumerari de la Real Acadèmia de San Fernando, el 1788, per la 

                                                   
64 Per a més informació, veure l’article de Miquel Forteza, “El expediente personal de Francisco Muntaner 
Moner, un claro exponente de la exigencia de limpieza de sangre para acceder a la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando”. BSAL, n. 65. Palma, Societat Arqueològica Lul·liana, 2009. pp. 177- 190.  
65 Les dates es situen entre 1760 i 1799.  
66 Aquests gravats són: CAL- 0003, CAL- 0004, CAL- 0005, CAL- 0006, CAL- 0007, CAL- 0008, CAL- 
0009, CAL- 0010, CAL- 0013, CAL- 0014, CAL- 0015, XIL- 0013, XIL- 0060, XIL- 0061, XIL- 0062, XIL- 
0063, XIL- 0064, XIL- 0066, XIL- 0067, XIL- 0069, XIL- 0070 i XIL- 0071.  
67 XIL- 0072. 
68 CAL- 0026. 
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seva qualitat en el gravat d’estampes69. Casat amb Dª Tadea Díez de Armendariz, va 

tenir dos fills, que també es dedicaren al gravat.  

Aquest va dur a terme una gran quantitat d’obres, però la més representativa va ser el 

“Mapa de la Isla de Mallorca”, obra de 1785, de grans dimensions, feta baix la protecció 

del Cardenal Despuig, a partir de quatre planxes de coure. 

També va realitzar una sèrie de làmines per a un dels volums de “Elementos de 

Matemáticas”, obra de Benito Bails70. Aquestes 

làmines, de les quals se’n conserven 9 a 

l’Arqueològica71, representen una sèrie d’interiors de 

fàbriques o tallers, amb tota la maquinària que hi podia 

haver en el seu interior. A més, hi ha una altra 

xilografia, signada per Josep Muntaner, i datada el 

1777, que representa les Temptacions de Sant Antoni 

Abat72, una còpia de la obra de David Teniers, que 

podria ser també obra d’aquest.  

T
e
Temptacions de Sant Antoni Abat 
     Josep Muntaner (1777) 
               XIL- 0073 

Joan Muntaner Upé (Roma, 1716- Palma, 1774), segon dels fills de Joan Muntaner 

Marimonti, es dedicà també a l’art del gravat, realitzant obres tant calcogràfiques com 

xilogràfiques, en les que es pot observar un perfecte domini de la tècnica. Sembla que 

també es va dedicar a la pintura i a l’escultura i en 1760 va ser nomenat acadèmic de la 

Real Acadèmia de San Fernando, amb una obra pictòrica. A la mort del seu pare, es 

traslladà, al igual que el seu germà, a Mallorca i es casà amb Catalina Cladera, amb qui 

va tenir tres fills, un dels quals continuà amb la carrera artística. Aquest fou Joan 

Muntaner Cladera (1744?- 1802), pintor73 i gravador i un dels creadors de l’Escola de 

Dibuix el 1778, de la que va ser professor i per la que va realitzar una làmina pels 

premis de 1779, a més de gravar diversos mapes dels pobles, possiblement baix la 
                                                   
69 Forteza Oliver, M.: “Francisco Muntaner Moner y su participación en algunas de las empresas ilustradas 
más importantes del siglo XVIII”. Academia, 108- 109, 2009 (en premsa). 
70 Bails, B.: Elementos de Matemáticas. 10 vol. Madrd, Joaquin Ibarra, 1779- 1787. 
71 Aquests gravats es troben catalogats amb els codis CAL- 0016 a CAL 0024.  
72 XIL- 0073. 
73 Es conserven algunes obres pictòriques, com per exemple les que podem trobar en el presbiteri de 
l’església parroquial de Sant Miquel.  
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direcció del cardenal Despuig74. Es va casar amb Margalida Coll, amb qui va tenir dos 

fills, que també es dedicaren a l’ofici familiar.  

Es conserven dues làmines, obra d’aquest autor, a la col·lecció de la SAL que representa 

el cadafal de Carles III75, obra de 1789, i el Sant Crist d’Alcúdia76, obra de 1781. 

 

A més d’aquests, podem trobar algunes obres, a la col·lecció, d’autors més desconeguts, 

com és el cas de P.J. Moncadas, de qui es coneixen poques dades biogràfiques. Tant és 

així, que el primitivisme de les seves composicions ha duit a confusions sobre la seva 

data d’activitat; així, mentre Gaspar Sabater creu que possiblement és del segle XVI77, 

Forteza el situa a finals del segle XVIII, ja que 

hi ha una xilografia de sant Josep de Calazanz 

que porta la seva firma i la data de 1794. A la 

col·lecció de la SAL es conserva una còpia del 

Crist de la Conquesta78, una imatge que es 

venerava a l’interior de la porta de Santa 

Margalida, per on entrà l’exèrcit de Jaume I.   

Crist de la Conquesta 
P.J. Moncadas 
XIL- 0015 

Un altre gravador d’aquesta època, i completament anònim, és el que firma amb les 

inicials J.L. HMS. Aquesta signatura apareix en una representació de Santa Magdalena 

de Pazzis79, datada possiblement durant la segona meitat del segle XVIII.  

 

3. 3.    Segle  XIX 

 

L’inici del nou segle va arribar amb el desenvolupament d’una nova tècnica xilogràfica, 

el gravat a contrafibra, una nova modalitat més complexa i amb una aprenentatge més 

                                                   
74 Furió, A.: Diccionario histórico... pp. 195- 197.  
75 CAL- 0002. Veure més informació a l’article Perelló Ferrer, M.A.: “Las Exequias de Carlos III en Palma 
de Mallorca”, a Pedralbes: revista d’Historia Moderna, núm. 8. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1988, 
p. 591- 603. 
76 CAL- 0012 
77 Sabater, G.: La imprenta y las xilografias... p. 58. 
78 XIL- 0015. 
79 XIL- 0002. 
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llarg que possiblement va fer que alguns gravadors mallorquins deixessin de treballar. 

És a partir d’aquest moment quan començam a trobar obres d’artistes forans, sobre tot 

catalans i valencians.  

A més, també es va començar a desenvolupar una nova tècnica, la litografia, creada a 

finals del segle XVIII per Aloys Senefelder i introduïda, com ja hem dit anteriorment, a 

la península ibèrica pel naturalista català Carles de Gimbernat (1765- 1834) i l’artista 

mallorquí Bartomeu Sureda Miserol (1769- 1851) a principis del segle XIX80. Aquesta 

nova tècnica acabà dominant la producció gràfica, ja que amb ella es podien dur a terme 

les representacions d’una forma més ràpida i econòmica81.  

El gravat calcogràfic encara era vist com la més noble de les arts dels gravats i es seguia 

utilitzant per a la reproducció de les obres dels grans pintors, o per a les obres més 

importants.  

El desenvolupament de totes aquestes noves tècniques de reproducció, a les que es 

poden afegir les noves modalitats fotomecàniques, va impulsar sobremanera l’edició de 

libres i altres tipus de publicacions periòdiques, afavorint l’accés a la lectura a una 

major quantitat de públic.  

Per a aquestes representacions periòdiques, la xilografia a testa es convertí en la millor 

tècnica de gravació, ja que permetia, a diferència de la calcografia i la litografia, la unió 

del text i la imatge en una sola matriu, donant com a resultat una major rapidesa en el 

procés d’estampació.  

 

3.3.1.  Els autors mallorquins 

Entre els autors mallorquins més importants d’aquesta època trobaríem alguns dels 

integrants de la coneguda família de gravadors, els Muntaner. Podríem destacar, per 

exemple a Llorenç Muntaner Díaz de Armendariz (1782- 1848), qui continuà amb la 

tradició familiar, compaginant-la amb les tasques de sacerdot, i arribant a ocupar una 

canongia a la Seu el 1836. Va ser l’autor d’un “Mapa de la Isla de Mallorca”, molt 

similar al del seu pare, Josep Muntaner Moner, realitzat el 1834, i també va dur a terme 

                                                   
80 Subirana Rebull, R.: Els orígens de la litografia a Catalunya (1815- 1825). Barcelona, Biblioteca de 
Catalunya, 1991. p. 18. 
81 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 139. 
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el gravat del paviment de mosaic de la basílica paleocristiana de Cas Frares82, a Santa 

Maria del Camí, avui desapareguda. 

Bartomeu Maura i Muntaner (Palma, 1844- Madrid, 1926) també era descendent 

d’aquesta família de gravadors, concretament del pintor i gravador Joan Muntaner i 

Cladera. Es va iniciar en els estudis de la pintura, però va ser el  gravat el que li donà la 

fama. Estudià dibuix, gravat i escultura a Mallorca, a l’Escola de Belles Arts de Palma, i 

posteriorment, a partir de 1862, a Madrid, a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 

Grabado, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Exercí el càrrec de 

director artístic de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, on va modernitzar les arts 

gràfiques; el 1898 va ser nomenat gravador en cap del Banc d’Espanya i un any després 

acadèmic de la Real Academia de San Fernando. A més, exercí com a gravador General 

de Medalles de la Casa de la Moneda des de 1885 fins al 1895.  

Destacà sobre tot com a gravador en aiguafort i talla dolça, tècniques que va utilitzar per 

a reproduir i interpretar les obres dels grans artistes, moltes d’elles situades a El Prado83, 

i a més, per a les seves pròpies creacions, amb les que va obtenir destacats guardons, 

tant nacionals com internacionals. Podem destacar, per exemple, la menció honorífica a 

l’Exposició nacional de Belles Arts, de 1864, el primer premi del Concurs Nacional per 

a gravar la pintura de “Las Lanzas”, de Velàzquez, el 1872, 

la medalla d’or en l’Exposició Universal de Viena, el 1873, 

o la medalla d’or en la Universitat de Filadelfia, el 1876.   

El conjunt de la seva obra es troba quasi totalment a 

Madrid, però a Mallorca es conserva alguna làmina 

dispersa i una xilografia signada, “La visió de Sant Magí”, 

gravada durant els seus anys de joventut, ja que es troba 

estampada en un imprès de 186784.  

 

Visió de Sant Magí 
                                                         Bartomeu Maura 

                                                                                                                                      XIL- 0021 

                                                   
82  LIT- 134. Dins l’apartat d’Iconografia es parlarà un poc més d’aquest gravat.  
83 La SAL conserva una sèrie de làmines emmarcades signades per aquest autor. Veure l’apartat 
d’Introducció, p. 9. 
84 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 142. 
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A l’Arqueològica es conserven un total de set làmines, tres xilogràfiques85 que 

representen La Visió de Sant Magí, estampada amb diferents orles i en diferents papers, 

i dues calcogràfiques86. Aquestes representen el Sant Crist de Manacor, obra realitzada 

el 1888 a Madrid, i un Sant Vicenç de Paül, datada el 1881.   

S’ha de mencionar, per evitar confusions, que a les tres obres xilogràfiques de Sant 

Magí es pot veure el nom del gravador, B. Maura, i del pintor, CT, però en una 

d’aquestes, concretament a la XIL- 0021, el text de la zona inferior està errat, ja que 

adjudica la realització del gravat a C.T.  

 

3.3.2.  Els gravadors forans 

Mallorca, fins al segle XVIII, havia estat un centre de creació d’estampes de primer 

ordre amb una sèrie de gravadors de primer nivell, però en el segle XIX es va haver de 

recórrer a xilògrafs forans, possiblement degut al llarg aprenentatge que exigia la nova 

tècnica de gravat a la testa, necessària per a la il·lustració de llibres i revistes de gran 

tiratge. La prova d’aquest fet és la gran quantitat de xilografies conservades a Mallorca 

de gravadors forans, especialment catalans, com per exemple Josep Noguera, Miquel 

Torner, Josep Tauló, Josep Gaspar, A. Martínez, etc. En aquesta època, l’illa deixà el 

seu propi i tradicional mercat xilogràfic i es decantà principalment per la importació de 

matrius xilogràfiques que després eren estampades als obradors illencs. De les més de 

2200 matrius xilogràfiques que conformen les col·leccions mallorquines, devers 760 són 

del segle XIX i d’aquestes la majoria estan realitzades per artistes forans o se’ls 

atribueixen87.  

Alguns d’aquests autors provenien de grans dinasties de gravadors catalans, com per 

exemple el Tauló, una família  poc estudiada, que s’estén durant els segles XVIII i 

XIX, amb activitat documentada a Barcelona i Mallorca. Segons Fontbona, la primera 

xilografia documentada a Mallorca és de 1824, concretament els Goigs de Sant Victorià, 

patró de Campanet, però Forteza opina que aquesta data s’hauria d’avançar fins als 

inicis del segle XIX, ja que es conserva una xilografia del Crist de Santa Eulàlia amb la 

data gravada de 180188.  

                                                   
85 XIL- 0021, XIL- 0022 i XIL- 0023. 
86 CAL- 0027 i CAL- 0028.  
87 Forteza Oliver, M.: “El gravat a testa com a gènesi...p. 105. 
88 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 146. 
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Les xilografies es troben signades de dues formes: només el llinatge, com és el cas de 

les dues xilografies conservades a l’Arqueològica89, i també amb la lletra J seguida del 

llinatge, inicial que ja la trobam en el segle XVIII. 

Fontbona90 identifica dos gravadors diferents que signen 

amb la J, els dos possiblement amb el nom de Josep, i que 

es troben actius en el segle XIX. Un d’ells degué treballar 

a Barcelona i Mallorca, especialitzat en temàtica religiosa 

durant més de 30 anys. L’estil d’aquest, que 

correspondria amb les xilografies que es troben a 

l’Arqueològica es podria definir com a completament 

variable, ja que es trobaria entre els recursos plàstics del 

Barroc i les composicions neoclàssiques, unides al gust 

popular de l’època. 

       Nostra Senyora del Roser 
                   Tauló 
                XIL- 0001 

 

Miquel Torner i Germà (c. 1802- 1863) és descendent d’una altra d’aquestes famílies. 

A les col·leccions mallorquines es conserven 7 matrius xilogràfiques signades amb el 

llinatge Torner, possiblement totes elles d’aquest gravador, que presenta, entre 1836 i 

1863, el seu període de màxima activitat. Les seves xilografies destaquen pel 

virtuosisme de la talla i per una traça molt compacte, a partir de línies paral·leles que 

demostren un gran coneixement i domini del gravat a contrafibra. Segons Fontbona, 

Miquel Torner va ser considerat el millor gravador de la seva època91.  

Els primers anys es dedicà a crear gravats relacionats amb l’època històrica, de temàtica 

i filiació romàntica, però al final de la seva vida tornà cap a un gust més popular i cap a 

gravats de temàtica religiosa. És quan probablement realitzà els gravats que es 

conserven a la col·lecció de la Societat Arqueològica Lul·liana, que representen a Sant 

                                                   
89 XIL- 0001 i XIL- 0189. 
90 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya... pp. 19- 21. 
91 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya... p. 49. 
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Sebastià92, Sant Joan Baptista93, Sant Antoni Abat94, el Crist de les Ànimes95 i el Beat 

Alonso Rodríguez96. 

 

Una altra família, amb presència de gravats a l’Arqueològica, seria la dels Abadal, 

activa entre els segles XVII i XIX. A aquesta col·lecció es conserven dos gravats iguals 

que representen la Beata Catalina Tomàs97, obra segons Miquela Forteza98, de Joan 

Abadal Casalius, nascut cap a la segona o tercera dècada del segle XIX. Aquest 

practicà tant la xilografia com la litografia a finals dels anys 50. Aquest gravador 

desapareix el 1873, quan va haver d’exiliar-se en quedar implicat en un problema de 

falsificació de documents. 

Les quatre obres que es conserven a les col·leccions mallorquines demostren un gran 

coneixement de la nova xilografia a contrafibra.  

 

Finalment, podríem citar als Noguera, una altra dinastia de gravadors catalans, molt 

important a la seva època. A les col·leccions mallorquines es conserven 5 xilografies 

signades com Noguera però, segons Forteza99, aquestes semblen que no estan fetes per 

la mateixa mà. Es coneix el nom d’un dels gravadors d’aquesta nissaga, Josep Noguera, 

que es trobava actiu durant els primers vint anys del segle XIX. Segons Fontbona100, 

aquest té una obra signada i datada el 1822, titulada “El mundo al revés”, i encara se 

n’hi poden atribuir altres, com per exemple una altra versió de “El Mundo al revés”. 

però aquesta és, estilísticament, molt diferent a la primera, pel que es podria pensar que 

hi havia dos gravadors denominats Noguera, possiblement parents, identificant-los com 

a Noguera I i Noguera II.  

Vint anys més tard va aparèixer un tercer Noguera, Noguera III, probablement 

descendent dels dos anteriors. Aquest, possiblement, va ser l’autor de les matrius 

xilogràfiques que servien per il·lustrar els romanços mallorquins, així com de les cinc 

                                                   
92 XIL- 0035, XIL- 0036, XIL- 0037 i XIL- 0038. 
93 XIL- 0033. 
94 XIL- 0031 i XIL- 0034. 
95 XIL- 0039. 
96 XIL- 0032 i XIL- 0177. 
97 XIL- 0016 i XIL- 0017. 
98 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 139. 
99 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 143. 
100 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya... pp. 29- 30. 
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matrius xilogràfiques signades, totes elles de temàtica religiosa, que es conserven a 

Mallorca. A la col·lecció de la Societat Arqueològica Lul·liana es conserven dues obres 

d’aquest gravador, que representen dues escenes hagiogràfiques101. 

 

Altres dos artistes catalans que podrien destacar serien Francesc Brangulí i Royo i 

Joan Romeu Solà. Brangulí (1840- 1910) és un gravador català102 format en el taller de 

Joan Abadal. Va ser una figura molt destacada dins l’àmbit català, participant en 

projectes molt destacats, com per exemple l’edició il·lustrada del Quijote, de l’editor 

Tomàs Gorchs o gravats per a El Álbum de las Familias103. La seva principal dedicació 

va ser la il·lustració literària i històrica, participant en l’estampació de llibres, però 

també va realitzar gravats de temàtica religiosa, ja que a 

la col·lecció estudiada es conserva una obra signada per 

aquest autor, una Santa Eulàlia104, datada el 1871. Romeu 

(?- 1890) va ser el seu deixeble, del qual conservam una 

obra a l’Arqueològica que representa l’aparició de Nostra 

Senyora del Roser a Sant Domingo de Guzman105; 

d’aquesta podem destacar que no només es troba signada 

per Romeu, sinó que també apareix un altre nom: el del 

dibuixant Joan Serra i Pausas, creador del dibuix. 

Aquest va partir cap als Estats Units, on va obtenir grans 

èxits,  però uns anys després tornà a Catalunya. 

                                                                  
Santa Eulàlia 

                                                                 Francesc Brangulí (1871) 
                                                                             XIL- 0020 

 

Hi ha també, a la col·lecció de la Societat Arqueològica Lul·liana, una sèrie d’obres de 

gravadors valencians, que treballaren o exportaren gravats a les impremtes 

mallorquines. Entre ells podem destacar a Joaquin Ballester, Vicente Aznar o Antoni 

Pascual.  
                                                   
101 XIL- 0012 i XIL- 0018. 
102 Sabater creu que possiblement sigui italià. Sabater, G.: La imprenta y las xilografias... p. 54.  
103 Fontbona, F.: La xilografia a Catalunya... pp. 137- 139. Molts altres gravadors catalans de l’època, com 
Abadal o Torner, participaren en aquests projectes.  
104 XIL- 0020. 
105 XIL- 0074. 
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Joaquin Ballester (València, 1740- Madrid, 1808) va estudiar a la Real Academia de 

San Carlos i el 1766 es traslladà a Madrid, on va continuar els seus estudis. Se’l nomenà 

acadèmic supernumerari de l’Acadèmia de San Fernando, Acadèmic de Mèrit de 

l’Academia de San Carlos, des de 1773, i Director Honorari de l’Acadèmia de València, 

per a la secció de gravat, des de 1778106 i, al igual que Francesc Muntaner Moner, va 

participar en algunes de les empreses il·lustrades més importants de la segona meitat del 

segle XVIII107, com per exemple la il·lustració de “El Quijote”, publicada el 1780, o la 

creació de diversos retrats per a la serie “Retratos de los españoles ilustres”. A la 

col·lecció de l’Arqueològica es conserva una única obra, Crist mort aguantat per un 

àngel108, que és una còpia d’una obra d’Alonso Cano, dibuixada per Rafael Ximeno.   

Antoni Pascual i Abad (Alcoy, 1809- Valencia, 1882), 

format a l'Acadèmia de Sant Carles de València, es dedicà 

a la xilografia i litografia,. És autor d'auques i il·lustrador 

d'obres. Fou membre de la Societat Econòmica d'Amics 

del País Valencià. A l’Arqueològica hem trobat una única 

obra signada per aquest, que representa a Sant Ramon109.  

 
 
 
 
                  
 
 
 
              Sant Ramon 

Antoni Pascual 
   XIL- 0014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
106 Alvar, C.; Sevilla, F.: Gran Enciclopedia cervantina. Alcalá de Henares, Madrid. Centro de Estudios 
Cervantinos, Castalia, 2005.  p. 1083. 
107 Forteza Oliver, M.: “Francisco Muntaner Moner...“ 
108 CAL- 0034. 
109 XIL- 0014. 
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4. LA  ICONOGRAFIA 

 

El gravat va ser, fins a l’aparició de la fotografia, l’únic mitjà del que es disposava per a 

reproduir imatges. Aquest pot ser de gran importància per a l’estudi d’altres disciplines, 

com la política, la cultura, les mentalitat o la història de l’art de cada moment o època. 

A més, també és producte d’una tècnica concreta, que ha anat evolucionant a través dels 

segles, segons les necessitats estètiques o de producció.  

El seu objectiu, des del primer moment, va ser el de transmetre informació visual, de 

vegades amb intencionalitat artística, convertint-se en un poderós mètode de 

comunicació110. 

Durant l’època barroca la principal activitat dels gravadors va consistir en la creació de 

les estampes que decoraven els llibres, sobre tot les portades o els frontispicis. 

Posteriorment, la Il·lustració va ser un període de gran importància per a l’estampa, 

sobre tot per la seva perfecció formal, per la gran tècnica que es va desenvolupar, així 

com per la seva difusió, ja que es va convertir en el mitjà més idoni per a propagar la 

ciència, la tècnica i la fe d’aquell moment. Tal volta, l’edició que més respon a aquestes 

premisses és la de la “Enciclopedia”, amb una gran quantitat d’estampes al seu 

interior111.  

La majoria dels gravats de les col·leccions mallorquines eren de tipus econòmic i de 

gran demanda popular, com per exemple els textos populars, que tant podien ser 

religiosos, on trobaríem els goig, els sermons, els sufragis.., com profans, dins ell quals 

destacam els romanços, les cançons, els almanacs… Aquests, normalment, estaven 

il·lustrats amb una o dues xilografies112. Així mateix, dins la col·lecció de gravats de la 

Societat Arqueològica Lul·liana hem trobat una gran quantitat d’estampes de tipus 

religiós, però també n’hi ha d’altres de temàtica profana, sobre tot pel que fa als gravats 

estrangers, amb escenes de la vida quotidiana, retrats de personatges, escuts heràldics o 

representació de monuments.  

 

 
                                                   
110 Carrete Parrondo, J.: El arte de la estampa, a Estampas de la Real Academia Española. Colección 
Rodríguez Moñino-Brey, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2004, pp. 15-23. 
111 Carrete Parrondo, J.: El arte de la estampa... pp. 15-23 
112 Forteza Oliver, M.: “El gravat a testa... p. 107. 
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4.1. Iconografia religiosa 

 

A finals del segle XIV, i amb la finalitat de propagar la fe, els frares predicadors venien 

i distribuïen estampes amb la figura de la Mare de Déu, els sants o amb escenes de la 

vida de Crist, costum que es va conservar durant molts segles. Però va ser sobre tot a 

finals del segle XV quan els gravats es varen estendre per a tota Europa113. Segons 

Ripoll i Furió114, les estampes eren repartien a les esglésies o donades pels als confrares 

després de dipositar les almoines. Normalment eren de petites dimensions, ja que solien 

estar destinades principalment a la població, per dur a terme, en la intimitat de les seves 

cases, les seves devocions particulars; encara que també n’hi havia de mides molt 

majors, en algunes de les quals es podien llegir goigs, indulgències o oracions. A més, 

també servien per a la confecció de programes, invitacions o cartells de festes religioses. 

La Contrarreforma va ser determinant per a la 

propagació de tot tipus d’imatges amb l’objectiu de la 

demostració visual de l’Església Catòlica115. L’objectiu 

era la defensa del culte marià, dels sants i del dogma 

eucarístic. Així, proliferaren les obres que feien 

referència a la història dels santuaris marians, on es 

narraven les aparicions de la Verge i els miracles que 

havia duit a terme. En el cas de Mallorca, i de 

l’Arqueològica en particular, tenim una sèrie de 

representacions de les aparicions de la Verge a la 

muntanya de Lluc116.  

                    Nostra Senyora de Lluc 
                   Melcior Guasp, 1764 
             CAL- 0036 

Al igual que en el segle XVII, en el XVIII l’estampa religiosa vas ser la més usual. En 

aquests moments es graven la major part de les estampes dedicades als sants, beats, 

advocacions marianes, retaules, vides de Crist... Les esglésies i confraries encarreguen 

                                                   
113 Forteza Oliver, M.: La col·lecció de xilografies de la Impremta Guasp. Barcelona, Lunwerg, 2007. p. 47. 
114 Ripoll Arbós, L.: La colección de xilografías ... p. 15. 
Furió i Kobs, V.: Images xilogràfiques mallorquines... pp. 5-6. 
115 Checa Cremades, F.; Carrete Parrondo, J.; Bozal, V.: El grabado en España, siglos XV al XVIII. 
Summa Artis, XXXI. Madrid, Espasa Calpe, 1987. pp. 293- 294. 
116 CAL- 0011,  CAL- 0036, LIT- 0002, XIL- 0144 i XIL- 0149. 
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les imatges per vendre a les llibreries, a les confraries, o a través de la venda ambulant, 

encara que els gravadors també realitzaven estampes pel seu compte i els venien 

directament. Els motllos, però no només eren propietat de les impremtes, sinó que 

també n’hi havia que eren propietat de l’església i de les confraries on es veneraven els 

sants representats117.  

En el segle XIX, amb l’arribada de gravadors forans, s’introduiren també nous temes o 

repertoris iconogràfics, encara que també es seguiren utilitzant les antigues matrius118. 

Així mateix, es continuà amb la reproducció d’estampes de tipus religiós, amb escenes 

de la vida dels sants, descripcions de processons i també de l’explicació de la 

doctrina119.  

 

A Mallorca, les estampes religioses varen ser les més demandades i divulgades; per això 

forma el conjunt més nombrós de les col·leccions mallorquines, també a la de la 

Societat Arqueològica Lul·liana.  Aquestes imatges eren bàsicament de caràcter popular, 

fetes normalment a partir de la tècnica xilogràfica, amb uns clients principals també 

vinculats a la religió, com les confraries o les esglésies.  

Miquela Forteza divideix els gravats religiosos en tres tipus: l’estampa de culte o 

devoció, destinada a impulsar les emocions del poble; l’estampa redemptora, amb 

l’objectiu de l’alliberament d’una pena temporal; i l’estampa protectora120, per a la 

protecció contra diversos mals. Aquests tres tipus d’imatges estarien relacionats amb els 

tres punts amb els que hem dividit els gravats de tipus religiós: la devoció mariana, les 

representacions del Sant Crist i les representacions hagiogràfiques. Els dos primers 

grups es podrien incloure, principalment, dins l’estampa de tipus devocional, mentre 

que les representacions hagiogràfiques es relacionarien més amb l’estampa redemptora i 

la protectora.  

 

L’estampa devocional és la tipologia més primitiva de totes121; aquestes van dirigides al 

sentiment popular i a impulsar les emocions de la població. Per això, normalment es 

                                                   
117 Furió i Kobs, V.: Images xilogràfiques mallorquines... p. 23. 
118 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca...p. 151. 
119 Bozal, V.: El grabado popular en el siglo XIX, a El grabado en España (Siglos XIX y XX), Summa Artis, 
XXXII. Madrid, Espasa Calpe, 1988. p. 370. 
120 Forteza Oliver, M.: La col·lecció de xilografies... pp. 48- 49. 
121 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca...p. 152. 
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feien reproduccions de les figures escultòriques més conegudes, com poden ser les 

imatges que es veneraven en algunes esglésies (el Crist de la Sang, Nostra Senyora del 

Puig de Pollença, ...), o alguns sants, com ja veurem més endavant.  

 

4.1.1.  La devoció Mariana 

El nom de la Mare de Déu va arrelar fortament a Mallorca a partir de la Conquesta de 

Jaume I. Els cristians medievals veneraven la Verge amb els títols de Santa Maria, 

Nostra Dona i Madona, però la denominació més popular ha estat sempre el de la Mare 

de Déu. Aviat es començaren a dedicar esglésies a Santa Maria i predicadors i sants, 

així com els nous corrents religioses, es posaren baix l’advocació de Maria122.  

Dins la col·lecció de gravats de l’Arqueològica hem trobat una gran quantitat d’imatges 

marianes, sobre tot relacionades amb representacions que es troben dins esglésies de 

Mallorca. Aquest seria el cas de Nostra Senyora del Puig de Pollença123,  Nostra 

Senyora de Gràcia124, la  Mare de Déu de Sant Salvador125 i, sobre tot, Nostra Senyora 

de Lluc126 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
Nostra Senyora del Puig de Pollença    Nostra Senyora de Gràcia              Mare de Déu de Sant Salvador 
    Autor sense identificar           Melcior Guasp (1772)                        Autor sense identificar 
           LIT- 0018        XIL- 0029        XIL- 0042 

                                                   
122 Dolç Dolç, M. (coord.): Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma, Promomallorca, 1989- 1991.  Vol. 10, 
pp. 203- 204. 
123 LIT- 0018 i LIT- 0122 
124 LIT- 0001 i XIL- 0029 
125 XIL- 0042 
126 CAL- 0011, CAL- 0036, LIT- 0002, XIL- 0144 i XIL- 0149 
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Segons una antiga llegenda, la imatge de Nostra Senyora de Lluc fou trobada per un 

pastor i un monjo dins un roquissar a l'indret del torrent que passa rere l'actual sagristia 

del santuari. Aquest mateix dia, fou traslladada a l'oratori de Sant Pere d'Escorca, que 

aleshores era la seu parroquial. Però, quan l'endemà al matí acudiren a adorar-la els 

habitants de la contrada, aquesta havia desaparegut i havia retornat novament devora el 

torrent. Aquest fet es repetí dues vegades més i per aquest motiu s'edificà un petit 

oratori en el lloc de la trobada, per venerar-hi la imatge. L’escultura és una talla gòtica 

de petites dimensions, amb una gran devoció arrel de Mallorca i datada, segons els 

estudiosos en el segle XIII, amb influències franceses, o en el segle XV127.  

A més, hi ha representacions d’altres figures marianes que tenen una gran devoció dins 

el territori mallorquí, com per exemple Nostra Senyora del Roser128,  de la Rosa o del 

Rosari, la Immaculada Concepció 129 o Nostra Senyora de l'Esperança130, entre altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    Nostra Senyora de Lluc       La Purísima Concepció 

                           Autor sense identificar    Muntaner 
                                     XIL- 0144     LIT- 0005 

 

 

 

                                                   
127 Ripoll, Lluís: Iconografía mallorquina de la Virgen. Palma de Mallorca, Impr. Mossèn Alcover, 1972. pp. 
69-72. 
128 XIL- 0045, XIL- 0074, XIL- 0001, XIL- 0004 
129 LIT- 0005. La Purísima Concepció, també anomenada Concepció o Immaculada va gaudir d’una 
devoció tan extensa que va ser declarada Patrona de Mallorca el 1629, pel Gran i General Consell. 
130 XIL- 0025. La imatge va gaudir de gran devoció entre els teixidors de Palma i diverses viles des del 
segle XV. 
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4.1.2.  Les representacions del Sant Crist 

El Sant Crist (Jesús clavat a la creu) és una de les representacions més tradicionals de la 

història de l’art cristià. Durant les primeres èpoques del Cristianisme, s’evitava aquesta 

escena, i es representava a través de l’Anyell Místic, però poc a poc va canviar aquesta 

tendència i les figures de Jesús a la creu es varen anar donant amb una major força. A 

l’Edat Mitjana, les obres eren hieràtiques, immòbils, sense cap tipus d’emoció en el 

rostre de Jesús; durant el Renaixement es cercà una major perfecció anatòmica del cos i 

va ser en el Barroc quan s’accentuà el patetisme de Crist mort o agonitzant131.  

Les imatges que es conserven del Sant Crist a la col·lecció 

de gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana són 

majoritàriament, i a l’igual en les estampes marianes, 

escultures que es conserven i veneren en diverses esglésies 

de Mallorca. Es pot destacar el Sant Crist de la Sang132,  el  

Sant Crist de Manacor133, el  Calvari de Pollença134, el  

Sant Crist del Noguer135 i el Sant Crist d’Alcúdia136.    

 

 

 
         Sant Crist de la Sang 
         Francesc Muntaner 
         CAL- 0015 

 
 
 
 
Sant Crist del  Noguer 

      V. Aznar 
      LIT- 0031 

 

                                                   
131 Dolç Dolç, M. (coord.): Gran Enciclopèdia... Vol. 15, pp. 279- 280. 
132 CAL- 0015. Es la figura més venerada de Palma i Mallorca a l’època contemporània.  
133 CAL- 0027 
134 LIT- 0006 La llegenda diu que la imatge va ser trobada per uns pescadors al fos de la cala de Sant 
Vicenç en el segle XIII. És una peça de pedra amb la imatge del Crucificat i de Maria, amb una peanya i 
dues inscripcions. També és anomenada Nostra Senyora del Peu de la Creu.  
135 LIT- 0031 Imatge gòtica de gran veneració a l’antic convent de Santa Margalida. La llegenda, situada 
en el segle XV, narra que l’escultura va ser trobada dins la soca i dues branques d’un noguer d’un hort veí 
al monestir, mentre que en la nou que va produir la darrera anyada abans de ser tallat s’hi trobà una 
miniatura d’ivori figurant una crucifixió i el naixement.  
136 CAL- 0012.  
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El Sant Crist d’Alcúdia és una talla que gaudeix de gran fama i devoció des del segle 

XVI, gràcies a la suor prodigiosa de 1507, enmig d’una processó entre la cova de Sant 

Martí i la parròquia137. Aquest any es va patir una gran sequera i es va portar la imatge 

del Sant Crist a la cova en rogativa. A la tornada d’aquesta es va poder veure com la 

imatge començà a suar sang i aigua per les espatlles, pel cap, pels cabells i per les 

aixelles. Aquell mateix dia s’aixecaren actes davant notaris públics i testimoniaren els 

qui havien vist el miracle. La història diu pocs dies després començà a ploure 

abundantment.   

Després d'aquell dia, començaren les peregrinacions constants de les viles mallorquines 

per suplicar al Sant Crist i les processons que duien la 

imatge des d’Alcúdia fins a la cova del miracle foren 

constants. Durant el camí, es pregava i es cantava 

alabances al Sant Crist i molts devots es mortificaven 

amb disciplina.  

L’estampa conservada a l’Arqueològica representa, a 

la zona superior, la imatge del Sant Crist, mentre que a 

la zona inferior, a cada costat de l’escut de la ciutat 

d’Alcúdia, es pot veure una representació d’aquestes 

habituals processons.          

       
                       Sant Crist d’Alcúdia 

           Francesc Muntaner (1781) 
         CAL- 0012 

 
A més de les representacions dels Sant Crist locals, també hi ha altres escenes que 

representen alguns moments de la vida de Jesús. Podríem destacar, una escena en la que 

es veu a Jesús Nin, que ofereix als fidels el seu cor138 i una altra en la que Crist puja al 

cel baix la mirada dels apòstols i de Maria139.  

                                                   
137 Dolç Dolç, M. (coord.): Gran Enciclopèdia... Vol. 15, p. 285. 
138 XIL- 0069 
139 LIT- 0004 
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Finalment, s’ha de fer referència a dues obres que són còpia de dos originals de dos 

grans pintors: Crist mort sobre la seva mortalla140 i Crist mort aguantat per un àngel141.     

La primera estampa va ser realitzada per Francesc Rosselló sobre una obra original de 

Philippe de Champaigne. En aquesta podem veure a Crist mort, ajagut, amb la creu 

d'espines devora el seu cap i amb les ferides de les mans i els peus ben visibles. L’altre 

gravat, obra de Joaquín Ballester, és una reproducció de la pintura d’Alonso Cano i 

representa el moment anterior a l’enterrament, amb el cos de Crist assegut i aguantat per 

àngels. La iconografia de l’escena recorda la 

naturalesa divina (a través dels àngels), a pesar de 

l’evidència de la mortalitat de Jesús142.  

 

 

 

 

 

            Crist mort sobre la seva mortalla                                   Crist mort aguantat per un àngel 
                     Francesc Rosselló                                                            Joaquin Ballester 
                          CAL- 0033                                                           CAL- 0034 
 

                         
4.1.3.  Les representacions hagiogràfiques 

Una gran part de les estampes conservades a l’Arqueològica tenen com a protagonista 

un sant o santa. La majoria d’aquests són els més coneguts i vinculats a la devoció 

mallorquina, com Sant Antoni Abat (o de Viana), San Josep, Sant Sebastià, etc, encara 

que en trobam d’altres més desconeguts, com Sant Ramon, Sant Nicolau de Bari o 

Santa Plautila, entre altres. A més, també hi ha diverses estampes dels sants o beats 

mallorquins, com és el cas de Santa Catalina Tomàs o Ramon Llull.           

Per distingir als sants es pot recórrer a la indumentària, que li correspon segons la seva 

condició social o el seu lloc d’origen143, i als seus atributs personals, que serveixen per 

caracteritzar els personatges, ja que la indumentària i els atributs universals començaren 
                                                   
140 CAL- 0033 
141 CAL- 0034 
142 Revilla, F.: Diccionario de iconografía y simbología. Madrid, Càtedra, 2007. p. 164. 
143 Ferrando Roig, J.: Iconografía de los santos. Barcelona, Omega,  1991. p. 13. 
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a ser insuficients a partir de la multiplicació dels sants i beats. Segons L. Reau144, hi ha 

tres tipus d’atributs: els universals, que podria ser el nimbus145; els genèrics, que serien 

els atributs col·lectius que s’apliquen a una categoria de sants, com per exemple la 

palma, símbol que porten tots els sants que han estat martiritzats, la mitra i el bàcul als 

bisbes, els lliris a les verges, etc; i finalment els particulars, que són els propis de cada 

sant i que normalment solen estar 

relacionats amb el martiri que va patir cada 

un d’aquests, o els instruments que feren 

servir. 

                                                             Santa Plautila 
                                               Autor sense identificar 
                                                                   XIL- 0151 

 
 

La majoria de les estampes hagiogràfiques conservades en aquesta col·lecció es podrien 

adscriure, com ja hem dit abans, a dues de les tres classificacions que fa M. Forteza: 

l’estampa protectora i l’estampa redemptora, encara que en podríem trobar alguns que 

correspondrien a l’estampa devocional, com per exemple Sant Josep, que es venera a 

l’església parroquial de Sencelles146,  o sant Gaietà, adorat a l’església parroquial de 

Sant Jaume147.   

                                                        

            Sant Josep 
                                                      Autor sense identificar 
                                                      XIL- 0019 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   Sant Gaietà 
                 Autor sense identificar 
                                    XIL- 0180 

                                          

                                                   
144 Reau, L.: Iconografia del Arte Cristiano. Tom 2/ Vol. 5. Ed. Serball, Barcelona, 1998, p. 379- 380.  
145 El nimbus va ser un element agafat de l’art pagà, ja que servia per enaltir als emperadors, a les 
divinitats i als personatges il·lustres. A partir del segle IV es comença a veure en representacions de Crist 
i la Verge, mentre que a partir del segle VIII el trobam ja en els sants.  
146 XIL- 0019.  
147 XIL- 0180. 
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L’estampa redemptora complia la funció d’assegurança contra els patiments del 

Purgatori, ja que amb aquestes s’aconseguia la remissió de la pena temporal a través de 

les indulgències148. Així, en alguns gravats es pot veure un text on s’especifica els dies 

d’indulgència que es concedeix, les accions o oracions que condueixen a aquesta 

redempció i el personatge que l’atorga, que normalment són els bisbes, tant de Mallorca 

o d’altres zones de la península. Aquestes imatges, en algunes ocasions, oferien la 

remissió resant davant la imatge física, mentre que altres s’aconseguia resant 

directament a l’estampa. En alguns casos es pot veure, a més, com la funció principal de 

les concessions d’aquestes indulgències era aconseguir unes majors vendes de gravats, 

per part de les impremtes, amb la finalitat d’aconseguir aquest perdó149. En altres 

làmines, com podem veure en una representació de Sant Magí150, el perdó o la 

indulgència es pot aconseguir a través de les donacions, tant materials com de treball, 

per a una determinada obra religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sant Antoni Abat               Sant Magí 
              Autor sense identificar                            B. Maura 
                         LIT- 0110               XIL- 0023 
    En aquest cas, el perdó s’aconsegueix 
          resant davant aquesta imatge 

 

Aquests texts d’indulgències no són exclusius de les estampes hagiogràfiques, ja que en 

algunes imatges marianes o cristològiques també es poden veure aquests texts.    

                                                   
148 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca...p. 152. 
149 Checa Cremades, F.; Carrete Parrondo, J.; Bozal, V.: El grabado en España... p. 415. 
150 XIL- 0023 



 44 

L’estampa protectora també té un paper fonamental, ja que alguns sants transmetien un 

poder curatiu. La malaltia més temible era la pesta i molts sants podien donar protecció 

contra aquesta, com Sant Sebastià151, patró de Palma. En el cas dels gravats de la nostra 

col·lecció, podem veure les imatges de Santa Apolònia152, invocada per al mal de 

queixal, Sant Sebastià o Sant Gaietà153, a qui es pregava contra el mal en general. Altres 

sants eren implorats contra els desastres o calamitats naturals, com per exemple Sant 

Antoni de Viana154, advocat contra el foc, o sant Emigdio155, contra els terratrèmols. El 

més comú era que cada sant fos advocat contra una malaltia o protector contra una 

calamitat.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Sant Blai        Sant Sebastià           Sant Emigdio 
      Autor sense identificar            Torner                 Autor sense identificar 
               XIL- 0012          XIL- 0037            XIL- 0166 

 

També es donen una sèrie de retrats, a vegades acompanyats de la seva biografia, que 

servien com a model de conducta. Entre aquests retrats trobam sobre tot a eclesiàstics, 

sants, beats, monges, venerables, monjos de diverses ordres, etc. Moltes vegades el seu 

retrat es converteix en una estampa de devoció; així, és comú que aparegui adorant al 

crucificat o resant davant les imatges sagrades de les que eren especialment devots, en 

un instant d’èxtasi a partir de l’aparició de la Verge o el Nin, o en algun moment de la 

                                                   
151 XIL- 0035, XIL- 0036, XIL- 0037, XIL- 0038, XIL- 0046. 
152 XIL- 0027 
153 CAL- 0003, XIL- 0067, XIL- 0180. 
154 CAL- 0031, XIL- 0031, XIL- 0034, XIL- 0073, LIT- 0110 
155 XIL- 0166 
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seva activitat apostòlica156. A l’Arqueològica es conserven una gran quantitat d’aquest 

tipus d’estampes: podem trobar sants que adoren la Creu o es troben resant davant una 

imatge sagrada, com és el cas d’una xilografia que representa Santa Catalina Tomàs 

resant davant una creu157, o sant Lluís Gonzaga, que se’l representa amb una Creu a les 

mans158. També els podem trobar en un moment d’èxtasi, amb l’aparició de la Verge i el 

Nin, que podem veure en una litografia que representa al Beat Alonso Rodríguez159, o 

en una altra on podem veure a Sor Maria Rosa Viau160.       

     

 

 

 

 

 

 

 

          Sant Lluís Gonzaga    Sor Maria Rosa Viau 
  Francesc Muntaner Moner (1785)                    Salvador Torres 
                 CAL- 0009                         LIT- 0012 

 

Ramon Llull, Santa Catalina Tomàs i Sant Alonso Rodríguez 

D’aquests tres personatges, amb una forta vinculació amb Mallorca, es conserven una 

gran quantitat d’imatges dins la col·lecció de gravats de l’Arqueològica.  

Santa Catalina Tomàs  va néixer dins una família humil de Valldemossa. En pocs anys 

va quedar orfe de pare i mare i es traslladà a viure amb els seus oncles a Son Gallard. 

Allà va conèixer a l’ermità P. Castañeda, qui va intercedir amb el oncles per a que 

Catalina pogués ser religiosa. Va partir cap a Palma, on va entrar a servir a la casa de la 

família de Don Mateu Zaforteza. La filla d’aquest, Isabel, ensenyà a Catalina a llegir, 

                                                   
156 Checa Cremades, F.; Carrete Parrondo, J.; Bozal, V.: El grabado en España… P. 302. 
157 XIL- 0016. 
158 CAL- 0009. 
159 LIT- 0011. 
160 LIT- 0012. 
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escriure i brodar, mentre que ella li explicava religió. Es presentà, juntament amb el P. 

Castañeda a diversos convents, però no l’acceptaren per falta de dot. Finalment, va ser 

admesa en quatre convents, i ella va escollir el de Santa María Magdalena, on ve rebre 

el vel el 1553. Va morir el 1574. El Papa Pius VI la va beatificar el 1792 i Pius XI la 

canonitzà el 1930. 

Es diu que la santa va tenir diverses visions de Jesús crucificat, de Nostra Senyora i 

d’alguns sants, com Sant Antoni Abat, Sant Bru i, sobre tot la seva protectora, Santa 

Catalina.  

A les quatre representacions161 de la santa que es conserven a l’Arqueològica, la podem 

veure vestida de monja, davant un crucifix o una creu i amb un lliri que porta a les mans 

o es troba sobre una taula. En una d’elles, obra de Melcior Guasp, se la representa sense 

el nimbus, ja que és una obra de 1785, anterior a la seva beatificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Santa Catalina Tomàs   Santa Catalina Tomàs  
                     V. Aznar    Melcior Guasp (1785) 
                     LIT- 0029             XIL- 0030 

 

Ramon Llull (1232- 1316) va néixer a Palma, dins una família catalana establerta a l’illa 

arrel de la conquesta de Jaume I. La seva biografia es pot trobar dins una obra titulada 

Vida coetània, dictada pel mateix Ramon Llull als seus deixebles de la Cartoixa de 

Vauvert (París) el 1311. Casat i amb dos fills, a partir d’una sèrie d’esdeveniments i de 

la impressió que li va causar un sermó sobre Francesc d’Assís (1263), ho va abandonar 

tot per consagrar-se a la religió. Estudià àrab i es dedicà a la vida contemplativa en una 

                                                   
161 XIL- 0016, XIL- 0017, XIL- 0030, LIT- 0029 
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cova del Puig de Randa, a més de freqüentar el Monestir cistercenc de La Real. Jaume 

II, amb l’aprovació del Papa, li va concedir els mitjans econòmics necessaris per a la 

fundació d’un col·legi de missioners a Miramar.  

Va dur a terme una tasca missionera en diverses 

expedicions per la costa sud de Mediterrani; la darrera 

d’elles la va realitzar a Tunis, on va ser martiritzat. 

Va morir a Mallorca i el seu sepulcre el podem veure 

a l’església de Sant Francesc.  

De les set estampes sobre la vida de Ramon Llull, tres 

d’elles fan referència a l’escena del martiri162, mentre 

que en les altres es representa al beat en actitud 

contemplativa163, i finalment, la reproducció del seu 

sepulcre164, situat a Sant Francesc.  

Ramon Llull 
Francesc Muntaner Moner (1770) 

CAL- 0006 
 

A les escenes de martiri es pot veure al sant situat en el centre d’una sèrie de 

personatges, que es disposen a llançar pedres sobre ell. Les tres escenes tenen lloc a 

l’exterior d’una ciutat, que en el cas d’una de les estampes es troba identificada com a  

 

    Lapidació de Ramon Llull         Lapidació de Ramon Llull 
                     Melcior Guasp (1753)                         Autor sense identificar 
                             XIL- 0024                       XIL- 0181 
                                                   
162XIL- 0024, XIL- 0181 i LIT- 0009  
163 CAL- 0006, , XIL- 0058, XIL- 0070,  
164 LIT- 0081 
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Bugía. En dues d’elles es pot veure com Ramon Llull porta a les mans (o hi ha una 

angelet sobre ell) una palma, símbol del martiri que està suportant. En la imatge 

litogràfica, en canvi, només té una creu a les mans.  

 
                                                                   Martiri de Ramon Llull
                                                  R. Llinàs
                                    LIT- 0009 
 

          

El Beat Alonso Rodríguez (1533- 1617), va ser el 

tercer fill de Diego Rodríguez, un comerciant acomodat 

de Segovia. Quan tenia pocs anys, arribaren a la seva 

ciutat el Beat Pedro Fabro i altres jesuïtes, i es quedaren 

a la casa familiar, on el beat va preparar a Alonso per a 

la seva primera comunió. Anys després va partir, amb el 

seu germà major, a estudiar a un col·legi de jesuïtes a 

Alcalà, però el seu pare va morir i varen haver de tornar 

a fer-se càrrec del negoci. Es casà amb Maria Suárez i 

varen tenir un fill, però en el segon part tant la mare 

com el fill moriren. Alonso es quedà viudo, amb un fill 

petit, els negocis començaren a anar malament i, a més, 

poc després va morir també la seva mare. Arrel 

d’aquests esdeveniments, va vendre tot el que tenia i 

partí a viure amb dues germanes molt piadoses, que li 

ensenyaren a orar i meditar. Passat un temps, després de 

la mort del seu fill, va decidir fer-se religiós. Demanà 

l’admissió en els jesuïtes de Segòvia i finalment 

l’acceptaren. Després de sis mesos a València per 

acabar el noviciat l’enviaren al col·legi de Monti-Sion 

de Palma, on va exercir de porter durant 45 anys.  

               El beat Alonso Rodríguez 
         Salvador Torres 
         LIT- 0011  
      
Va ser beatificat el 1825 i canonitzat, juntament amb San Pedro Claver el 15 de gener 

de 1888. 
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De les quatre representacions de Sant Alonso Rodríguez 

que es conserven a l’Arqueològica, a dues d’elles es pot 

veure al sant en actitud d’oració165, mentre que en les 

altres dues, aquest es troba en el cel, sobre la badia de 

Palma, davant la Visió de Jesucrist i Maria, que porta un 

plànol de l’illa de Mallorca a la mà166.  

 

 
                                                                      El beat Alonso Rodríguez                     
                                                                                                    Torner 
                                                             XIL- 0032     

                         

 

A més de les representacions marianes, cristològiques i hagiogràfiques, en podem trobar 

altres que no es corresponen a cap d’aquests tres punts. És el cas de l’estampa que 

representa el Paradís Terrenal167, obra de Francesc Rosselló, de 1671. L’escena 

representa una al·legoria del Paradís Terrenal, amb una gran quantitat d’animals i 

l’Arbre del Bé i del Mal plantat en el centre, sobre el que descansa la Verge 

Immaculada i en el que es pot veure l’escut dels Sureda, marquesos de Vivot, a les seves 

arrels168. Al seu costat, en primer terme, hi ha els quatre Doctors de l’Església: sant 

Gregori, Sant Bonaventura, Ramon Llull i Juan Dums Escoto, que banyen les seves 

plomes dins cada un dels quatre rius del Paradís i escriuen un text que sembla al·lusiu al 

tema169. En segon terme hi ha Adam i Eva, representats després del pecat, amb la poma 

a la mà.  

Sobre els núvols hi ha una sèrie de petites representacions, al·lusives a la Verge Maria, 

dins les quals podem destacar el tema de l’”Hortus Conclusus”: aquest espai es 

representa com un jardí tancat dins del qual es troben les flors del coneixement i la font 

de la vida.  

 

                                                   
165 LIT- 0003 i LIT- 0011 
166 XIL- 0032 i XIL- 0177 
167 CAL- 0032 
168 Juan Tous, J.: Grabadores mallorquines. pp. 23- 24. 
169 Furió Sastre, A.: Diccionario histórico... p. 146 
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                                                                                                                    El Paradís Terrenal 
                                                                                                                    Francesc Rosselló (1671) 
                                                                                                                    CAL- 0032 
 

 

4.2.  Iconografia profana  

 

Les estampes profanes, igual que les imatges religioses, varen servir tant per il·lustrar 

llibres com per il·luminar plecs solts de diverses temàtiques170. Les col·leccions de 

gravats mallorquins presenten una gran quantitat d’aquestes estampes, que es podrien 

dividir en una sèrie de grups: estampes al servei dels llibres o de la literatura popular, 

com els romanços o els pronòstics; estampes ornamentals; ornaments tipogràfics; 

l’heràldica; els papers pintats; les marques d’impremta, o les estampes lúdiques, com 

per exemple les auques o els jocs de l’oca o les cartes171. Dins la col·lecció de 

l’Arqueològica hi ha una sèrie de gravats que presenten aquests temes i motius, com els 

escuts heràldics i estampes al servei dels llibres, a més d’altres temàtiques no 

esmentades anteriorment, com els retrats de personatges o els gravats que fan referència 

a elements arqueològics. Anirem veient aquests temes un a un. 

 

Podem citar, per començar, dos retrats, obra de Francesc Muntaner Moner, que 

representen a dos homes il·lustres. Un d’aquestes és el retrat d’Ambrosio de Morales172; 

sabem que aquest va ser realitzat cap al 1789, ja que es conserva una altra còpia, dins 

l’obra “Retratos de los españoles ilustres”, publicat a Madrid el 1791, on ja s’inclou el 
                                                   
170 Forteza Oliver, M.: La col·lecció de xilografies... p. 59. 
171 Per a més informació de tots aquests grups, veure Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... pp. 
162- 188. 
172 XIL- 0072. Aquest va ser un humanista, historiador i arqueòleg del s. XVI. 
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text que identifica l’home. L’altre gravat, obra de 1797, representa, presumiblement, a 

Tomás Moro173, i en aquest es pot veure la resta d’autors que participaren en 

l’estampació: Ticiano Veceli el va pintar i Leon Bueno el va dibuixar. D’aquesta 

estampa es conserven altres còpies on ja apareix el personatge identificat.   

 

      

 

 

 

 

 

        
             Retrat de Tomás Moro, 1797             Retrat d’Ambrosio de Morales, 1789 
                                           Francesc Muntaner Moner                        Francesc Muntaner Moner 
                                                     CAL- 0026            CAL- 0037 

En el cas de les dues obres conservades a l’Arqueològica, aquestes són proves abans de 

la lletra. 

L’obra “Retratos de los españoles ilustres” va ser una de les publicacions més 

importants de la Real Calcografia, projectada el 1788 i duita a terme pels millors 

gravadors de l’època: Fernando Selma, Francesc Muntaner, Joaquin Ballester o Juan 

Moreno Tejada, entre altres. Fins l’any 1819 foren gravats un total de 114 retrats, 

publicats en un total de 19 quaderns174.  

 

                                                   
173 CAL- 0026. A. Furió, a la seva obra “Diccionario histórico...”, ja parla d’aquest gravat. p. 107. 
Segons el peu d’estampa que es pot veure en el retrat ja finalitzat, Tomas Moro va néixer a Londres el 
1743 i Enric VIII el nomenà Gran Canceller d’Anglaterra, en recompensa als seus serveis. Però, realment, 
Tomas Moro va néixer el 1478 i va morir el 1535. Aquest va ser pensador, teòleg, polític, humanista i 
escriptor anglès, a més de Canceller d’Enric VIII. El 1535 va ser acusat d’altra traïció, a causa del 
matrimoni del rei amb Ana Bolena, i condemnat a mort. El 1935 va ser canonitzat i se’l considera un sant i 
un màrtir. 
Segons el Catàleg d’estampes soltes, de l’Arxiu- Biblioteca de la Real Acadèmia de Belles Arts de San 
Fernando (p. 300, núm. 1008), en el segle XVIII es creia que aquest retrat era de Tomas Moro, pintat per 
Tiziano. 
174 Carrete Parrondo, J.: Retratos de los Españoles Ilustres 1791-1819 (2008) a Documentación y 
estudios para la Historia del Arte Gráfico.  
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Es conserven també una sèrie de gravats que representen escuts heràldics. Els escuts, 

en el seu origen, tenien una funció militar, però amb el temps l’anaren perdent i es varen 

mantenir com a símbols de reconeixement i d’identificació personal o constitucional, ja 

que la seva utilització es va estendre per agrupacions molt diverses, com les religioses, 

artesanals, municipals o comercials, entre altres175.  

L’heràldica, que cada vegada cobrava més 

importància, es va convertir en un dels temes 

predominants i més utilitzats a les portades o 

frontispicis dels llibres. Els dos escuts que conservam 

a la col·lecció, un nobiliari176 i l’altre religiós177, 

probablement servien per a aquesta funció. A més, hi 

ha un tercer escut, però en aquest cas va acompanyat 

de la representació de tres sants franciscans178, obra 

de Fra Albert Borguny.     

 
 

       Tres sants franciscans 
                  Fra Albert Borguny 
                         CAL- 0037 

 

Durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, el llibre il·lustrat, sobre tot de temàtica 

religiosa, tenia com a finalitat l’explicació del text a partir d’imatges a un públic que 

pràcticament no sabia llegir. En els llibres de temàtica profana també hi havia estampes 

explicatives per a millorar la comprensió dels temes tractats179. En aquestes obres, la 

portada era el lloc escollit per a la representació del gravat, així com a les lletres inicials.  

A l’època barroca les portades, que es van fent cada vegada més ornamentades, 

inclouen la informació de l’obra: el títol, el nom de la persona o institució a qui va 

dedicada, el nom de l’autor, de l’impressor i la data i lloc d’impressió180. Algunes 

d’aquestes obres inclouen també altres imatges dins les seves pàgines, per a millorar la 

comprensió del text. Durant la Il·lustració, l’art de l’estampa va gaudir d’una gran 

                                                   
175 Forteza Oliver, M.: La col·lecció de xilografies... p. 74. 
176 XIL- 0055. 
177 XIL- 0041. 
178 CAL- 0037. 
179 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 162.  
180 Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca... p. 163 
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importància, ja que a questes es convertiren en el mitjà més idoni per a propagar els 

seus objectius didàctics, la ciència i la tècnica181 Aquest podria ser el cas de les nou 

estampes182 conservades dins la col·lecció de gravats, realitzades a finals del segle 

XVIII, que reprodueixen una sèrie de motius que es troben en consonància amb el text 

de l’obra, ja que concretament il·lustren els interiors de fàbriques o indústries i les eines 

que es podien fer servir en aquestes.  

Aquestes calcografies, obra de Josep Muntaner Moner (c. 1745- 1788), formaven part 

d’un dels volums de l’obra de Benito Bails, “Elementos de Matemáticas” 183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de l’interior d’una fàbrica  
             Josep Muntaner Moner     
                                CAL- 0021 

 

A més, tenim una obra molt important, ja que és l’únic testimoni visual que ens queda: 

ens referim al gravat que representa el mosaic de la Basílica paleocristiana de Cas 

Frares184, a Santa Maria del Camí, descoberta el 1833 per un pagès que cavava a una 

vinya de la finca de Son Fiol, coneguda com Cas Frares, i destruïda poc després. 

Coneixem la poca informació que tenim, així com la representació gràfica d’aquest 

element arqueològic gràcies a que Alejandro Sureda va pintar el mosaic amb tot detall, i 

després, Llorenç Muntaner el gravà en planxa de coure. Anys després va ser publicada 

per Manuel de Assas a tot color a Mosaico descubierto en Mallorca en 1833185, al 1877. 

La litografia, de grans dimensions, representa la totalitat del paviment, amb una 

llegenda a la part inferior, on explica què representa i a on es troba: PAVIMENTO DE 

MOSAYCO./ A ultimos de enero de 1833 un labrador cavando una viña situada en el 

interior de la isla de Mallorca, término de la vila de Sta Maria a tres leguas N.E./ de la 

bahía de Palma casualmente descubrió á menos de dos pies de profundidad los 
                                                   
181 Carrete Parrondo, J.: El arte de la estampa… pp. 15-23. 
182 Els gravats corresponen als codis CAL- 0016 a CAL 0024.  
183 Bails, B.: Elementos de Matemáticas.  
184 LIT- 0134. 
185 Assas, M. : Museo español de antiguedades 8, 1877, pp. 259- 289. 
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fragmentos de este pavimento el que está copiado [---]./ Es un rectangulo de 64 pies de 

largo y 42 de ancho. Toda la obra está compuesta de menudas piedras de marmol del 

pais cuya figura es cúbica, [--/-] de varios colores según arriba se [---] por la graduacion 

de las tintas. Los espacios grabados como los de la letra F son terreno hallado sin 

Mosayco”.  

La basílica a la que pertanyia el mosaic era de petites dimensions i constava de tres 

naus, separades per cinc pilars rectangulars, i l’absis també rectangular. La data de la 

seva construcció es troba, segons els arqueòlegs, entre els segles V i VII186. 

El que es va descobrir era una part del paviment de mosaic de marbre, realitzat amb cinc 

colors: blanc, groc, vermell, blau verdós i negre. A la nau central les representacions 

eren de composició bíblica, amb una sèrie 

d’escenes de l’Antic Testament, mentre que a les 

laterals hi havia una sèrie de motius geomètrics.  

En el primer tram de mosaic es podia veure un 

lleó i dos cérvols amb un cervatell, dins un jardí 

de flors; en el segon es representaria a Adam i 

Eva temptats per la serp, situada a l’Arbre del Bé 

i del Mal, que es pot veure entre les dues figures, 

identificades mitjançat una inscripció sobre els 

seus caps; en el tercer tram, més ample que els 

dos anteriors, es reproduïa l’escena de Josep 

venut pels seus germans als ismaelites. En aquest 

es podria veure part de dos camells conduïts per 

un home, amb una inscripció mutilada, IOS (ephus) i, a la dreta, altres dos personatges 

portant un bàcul a la mà, amb la inscripció ISM (ai) LITES. Del quart tram només es va 

conservar part de les quatre figures humanes i d’una panera situada a l’angle inferior 

dret; en el cinquè es podia veure part del cos i del braç d’un home, amb alguns 

fragments de lletres. Segons C. Veny, hi hauria altres tres trams de mosaic, però aquests 

havien desaparegut completament187.  

                                                   
186 Cabot Fuster, J.A.: La Basílica paleocristiana de Cas Frares. Revista Coanegra, Santa Maria del Camí, 
1997.  
187 Veny, C.: Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe. Roma, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1965. núm. 11.  
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Un dels capitells, representat també a la litografia, es guarda al museu del Seminari 

Diocesà de Palma. Aquest és de marbre blanc amb una sèrie de fulles de pàmpol i raïm,. 

 

4.2.1.  Els Monuments Reials de la Societat Arqueològica Lul·liana 

Des del segle XV, l’exaltació reial es lligava, en moltes ocasions, al tema de la festa 

triomfal i al de les pompes fúnebres, vinculada a la creació de l’arquitectura efímera. Els 

únics testimonis gràfics que es conserven d’aquestes arquitectures, juntament amb algun 

dibuix, són les xilografies i les descripcions oficials que ens permeten dur a terme 

actualment l’anàlisi estilístic d’aquests obres188. Es coneixen representacions europees, 

com per exemple les de Maximilià I, amb representacions gràfiques d’aquestes 

arquitectures obra de Durero, Burgkmair... A Espanya tenim molt pocs exemples 

d’aquesta època i tal volta podríem destacar el “Llibre de la benaventurada vinguda de 

l’emperador”, de 1541, que representa l’estada de Carles V a Mallorca189. En aquesta 

obra es publicaren una sèrie d’arcs de triomf que foren aixecats a Palma amb motiu 

d’aquesta visita. 

Aquestes obres efímeres, que normalment estaven realitzades en fusta, guix, roba... 

imitant la pedra i el bronze, incloïen complexes programes iconogràfics a base de 

pintures, al·legories i jeroglífics. Els cronistes també es dedicaren a descriure 

minuciosament els preparatius, les cerimònies i els propis monuments190.  

Maria Antònia Perelló191 identifica, durant el segle XVII, una sèrie d’arquitectures 

efímeres predominants i que arribaran també al segle XVIII: els arcs de triomf, els 

altars, els cadafals i els túmuls funeraris. Els arcs de triomf solien correspondre a actes 

festius, com celebracions, benvingudes, etc., mentre que els altars es solien construir 

amb motiu de les celebracions religioses, tant a l’interior de les esglésies com adossats a 

les façanes dels carrers principals. Els cadafals quasi sempre s’aixecaven amb motius de 

celebracions festives, mentre que, finalment, els túmuls mortuoris es realitzaven amb 

motiu de la mort d’algun membre de la família reial o d’alguna personalitat rellevant de 

la ciutat. Aquests túmuls es solien col·locar davant el cor de la Seu, a l’església de Sant 

                                                   
188 Sebastián, S.: La exaltación de Carlos V en la arquitectura mallorquina del siglo XVI, a Mayurqa, 
revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, v. 5, 1971, p. 104. 
189 Checa Cremades, F.; Carrete Parrondo, J.; Bozal, V.: El grabado en España…  pp. 111- 112. 
190 Checa Cremades, F.; Carrete Parrondo, J.; Bozal, V.: El grabado en España… p. 282. 
191 Perelló Ferrer, M.A.: “La Festa Barroca a la Mallorca del segle XVII”, a Pedralbes: revista d’Historia 
Moderna, núm. 6. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1986, pp. 71- 72. 
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Domingo o en alguna altra església. Dins aquests dos darrers grups trobaríem els 

exemples que es conserven a l’Arqueològica.  

El segle XVIII és una època de crisi a l’illa, amb epidèmies, fams, inseguretat ciutadana, 

etc, però això no va ser motiu per a que es deixessin de celebrar diversos esdeveniments 

de la vida social i política del país, amb arquitectures efímeres, jocs, focs artificials, etc, 

tal com es feia en el segle XVII192.  

En aquest segle es comencen a donar una sèrie de canvis en l’arquitectura, sobre tot en 

el darrer quart del segle, quan apareix la nova estètica neoclàssica, que afectarà a les 

diverses arquitectures efímeres, com els cadafals, arcs de triomf, etc. A més, es segueix 

amb la tradició anterior de donar a conèixer els túmuls i les decoracions que 

engalanaven els temples amb motiu de les solemnes pompes fúnebres que oficiaven pels 

reis, els seus familiars, els nobles i les dignitats eclesiàstiques, ja que, normalment, les 

estampes es publicaven juntament amb una descripció detallada, tant del monument 

com de la cerimònia que es celebrava.  

 

Cadafals de proclamació193 

Per cronologia, els dos primers gravats que conservam són dos monuments reials, les 

matrius dels quals es troben en una mateixa planxa, propietat de la Societat 

Arqueològica Lul·liana i dipositada en el Museu de Mallorca. El primer que es va gravar 

és obra de Fra Albert Borguny194 i representa el monument erigit per a la proclamació 

de Ferran VI, el 1746; l’altre gravat és obra d’Antoni Bordoy i representa el cadafal que 

adornava la façana de les cases consistorials a les festes de celebració de la proclamació 

de Carles III, el 1759195. Altres autors, en canvi, creuen que el gravat de Bordoy 

representa un túmul funerari erigit a la mort d’un dels primers borbons, probablement 

Lluís I (1724)196. 

Els dos gravats, amb una gran similitud entre ells, formen una galeria amb balustres i 

amb sis figures de Déus, amb els seus atributs i una sèrie d’escuts sobre aquesta; en el 

centre hi ha l’escut reial, aguantat per dos angelets, i, sobre aquest, el retrat del rei 

                                                   
192 Perelló Ferrer, M.A.: “Las Exequias de Carlos III...  p. 592. 
193 CAL- 0039 i CAL- 0040 
194 CAL- 0039 
195 Forteza, M.: “La col·lecció de gravats... p.171. 
196 Gallego Gallego, A.: Historia del grabado en España. p. 254. 
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enmig d’altres dues figures que porten escuts. El conjunt es remata per una Fama alada, 

situada sobre un núvol, amb un clarí i la corona197.  El cadafal de Bordoy presenta una 

major decoració i una major quantitat de personatges, ja que, mentre l’escut del cadafal 

de Borguny només està aguantat per dos angelets, en el de Bordoy apareixen dues 

figures alades que el sostenen i altres dues que aguanten els cortinatges que hi ha a 

sobre. El mateix ocorre en el retrat del rei, ja que en el cas del gravat de Bordoy podem 

veure altres dos personatges que sostenen un altre cortinatge; a més, també es pot veure 

com la Fama es troba dreta sobre el frontó, amb dos clarins a les mans, l’escut i la 

corona al seu costat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadafal per a la proclamació de Ferran VI (1746)         Cadafal per a la proclamació de Carles III (1759) 
                     Fra Albert Borguny       Antoni Bordoy  
                            CAL- 0039                     CAL- 0040 

 

El túmul funerari de Carles III198  

El 24 de desembre de 1788 arribaven les primeres notícies de la mort del rei Carles III, 

però fins un mes més tard, el 20 de gener de 1789 no s’iniciaren els funerals oficials. En 

aquesta data es va encarregar a Joan Muntaner Cladera, director de l’Acadèmia de 

Dibuix, el disseny del túmul que s’havia d’aixecar a la Seu. El 15 de febrer s’oficiava el 

funeral i, segons les descripcions, el túmul es trobava enmig de la catedral. Es coneixen 

les notícies sobre les celebracions, el túmul i altres detalls a partir del llibre que es va 

editar amb motiu de les exèquies, titulat "Noticia de las Exequias, que la Muy Noble y 

Muy Leal Ciudad, i Reyno de Mallorca hizo en la Iglesia Cathedral de la Isla ,el dia 15 

                                                   
197 Juan Tous, J.: Grabadores mallorquines. p. 30. 
198 CAL- 0002 
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de Febrero de 1789. A la Católica Magestad del Señor D. Carlos II1, Rey de España i 

de las Indias. Palma. En la Imprenta Real". En aquesta obra es fa una descripció 

detallada de tot el conjunt del túmul. 

Dies després es duien a terme noves celebracions a diverses esglésies de Palma, com a 

Sant Gaietà i a Sant Francesc, on també s’instal·laren túmuls funeraris199.  

El túmul es col·locà sobre una base 

quadrangular, amb la representació de quatre 

esquelets en cada un dels frontals. Sobre els 

quatre angles de la base s’aixecaven quatre 

pedestals triangulars, en els que hi havia quatre 

lleons que portaven els escuts de Castella i Lleó, 

Aragó, Mallorca i la Ciutat de Palma. En altres 

quatre pedestals es podien veure quatre figures 

al·legòriques que portaven, en les seves mans, els 

seus respectius atributs. En el centre del túmul 

s’aixecaven quatre arcs amb una sèrie de 

capitells i cornises sobre les que descansaven 

diversos trofeus de guerra. En el centre dels arcs 

hi havia el fèretre, col·locat sobre una base que 

imitava el marbre. Rematava el conjunt un altre 

cos, situat sobre la cornisa, en el que es podia veure un gran medalló amb escuts en cada 

una de les cares. Sobre la cornisa hi havia altres trofeus de guerra i, entre ells, una 

matrona amb llança, i amb una petita branca d’olivera i un escut a les mans; baix 

aquesta hi havia un conill. Tots aquests elements eren símbols d’una Espanya que va ser 

ennoblida en Pau i Guerra durant el regnat de Carles III200. Finalment es podia veure, 

enmig dels trofeus, un altre pedestal amb una Fama alada amb un clarí i la corona a les 

mans.   

El cadafal, amb els seus jocs de corbes i arcs, es troba inscrit plenament dins l’estètica 

barroca.  

 
                                                   
199 Es coneixen les notícies d’aquests funerals a partir del Cronicón Mayoricense, per a l’església de Sant 
Gaietà, i, en el cas de l’església de Sant Francesc, a partir del llibre que es va editar, titulat "Relación de 
las Solemnes Exequias, que el Real Convento de N.S.P.S. Francisco de Palma Capital del Reyno de 
Mallorca, consagró al Señor Don Carlos III, Rei de España, i sus Indias, en los dias 4 i 5 de Marzo del año 
1789. Sacala a la luz un devoto a la Religión Seráfica. Mallorca: Por Salvador Savall, Impresor”.  
200 Perelló Ferrer, M.A.: “Las Exequias de Carlos III... pp. 594- 595. 
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El túmul funerari de Maria Josefa Amalia201 

Maria Josefa Amalia de Sajonia va ser la tercera esposa de Ferran VII. Es casà amb el 

rei el 1819 i va morir 9 anys després, sense deixar descendència.  

Aquest cadafal, obra de 1829 i ja situat dins les tendències neoclàssiques, presentava 

encara algunes pervivències d’èpoques anteriors, encara que les línies del monument ja 

són més rectes i menys ornamentades.  

El conjunt presentava quatre cossos superposats, formant una piràmide. La zona inferior 

es trobava ocupada per un sòcol amb quatre figures femenines en els cantons, totalment 

cobertes. Sobre aquest hi havia un altre cos en el que es podien veure dos personatges 

femenins recolzats sobre un mur blanc i amb una llanterna encesa entre ells. En el tercer 

cos hi havia el sarcòfag de la reina, situat sobre 

quatre lleons i un sòcol on es representava un 

escut. Aquest es trobava en el centre que quatre 

arcs de mig punt, sustentats per pilars adossats a 

un mur, amb capitells i cornisa que recorria el mur. 

En el centre de l’arc es podien veure una sèrie de 

cortinatges, així com una decoració floral en el 

carcanyol dels arcs. Finalment, sobre la cornisa i 

enmig de quatre acroteris, hi havia un cos 

troncopiramidal que rematava tot el conjunt.   

                                                                                               Túmul funerari de Maria Josefa Amalia, 1829 
  CAL- 0001 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                   
201 CAL- 0001 



 60 

5. CONCLUSIONS 

 

A partir de la realització de l’inventari de la col·lecció de gravats de la Societat 

Arqueològica Lul·liana, i del present treball hem pogut comprovar que, en general, el 

conjunt d’estampes que es conserven a l’Arqueològica és un fons interessant, ja que és 

prou variat, tant en temàtica com en procedència de les estampes. La temàtica 

predominant és la religiosa, sobre tot pel que fa als gravadors mallorquins i espanyols, 

mentre que en el cas dels gravadors forans abunden més les escenes de tipus profà, 

destacant sobre tot una part important dedicada als temes costumistes. 

Dins els gravadors locals podríem destacar sobre tot les famílies Muntaner i Guasp, 

aquesta darrera especialitzada en la impressió, però amb gravadors destacats, com 

Melcior Guasp Florit; a més, també es pot fer referència a Francesc Rosselló o 

Bartomeu Maura, descendent directe dels Muntaner, entre d’altres; en el cas dels 

gravadors espanyols, l’Arqueològica conserva, sobre tot, gravats d’autors procedents de 

Catalunya, com per exemple J. Tauló o alguns integrants de les famílies Torner, Abadal 

i Noguera, o de València, amb autors com Joaquim Ballester o Antoni Pascual. Aquests 

darrers realitzaren una sèrie de matrius per a les impremtes mallorquines, però també hi 

ha altres gravadors, dels quals també es conserven estampes, dels que no hi ha 

constància, de moment, de que realitzessin matrius per Mallorca, a quest seria el cas de 

Sanchís i Francisco Jordán, entre altres.  

En el cas dels gravats forans, bàsicament europeus, hi ha algunes obres de certa 

antiguitat i importància, destacant algunes estampes de Pietro Testa, Petrus Fontana o 

Dardanone. A més, hi ha alguna còpia de grans pintors, com Rafael.  

En total es varen inventariar un total 1226 gravats, dels que 563 són calcografies, 519 

xilografies i 144 litografies, però s’ha de dir que només han estat objecte de l’inventari 

les obres que no es troben emmarcades. A més, es reservaren, per a futurs estudis altres 

estampes que es troben inserides dins documents, com les tesi o els títols personals, els 

gravats que provenen de llibres o els que il·lustren els goigs, entre altres, així com la 

resta d’estampes inventariades que no han estat incloses en el present treball. 

 

Pel que fa als gravats de l’escola mallorquina, s’ha duit a terme la catalogació de 143 

estampes; a partir d’aquest estudi hem observat com gairebé la totalitat d’aquests 
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gravats són de temàtica religiosa exceptuant alguns, com el mosaic de Cas Frares, els 

dos cadafals de la proclamació de Ferran VI i Carles III, els gravats de les eines de les 

fàbriques, o algunes representacions heràldiques, entre d’altres.  

Dins la temàtica religiosa destaquen especialment les representacions de les 

advocacions religioses més populars, com diversos sants amb els seus atributs, i de 

diferents verges, com Nostra Senyora del Roser o Nostra Senyora de la Bona Nova. 

Hem pogut veure, també, com en una bona part de les estampes es repeteixen els 

mateixos temes o figures, de vegades amb tècniques diferents, canviant només el peu 

d’estampa o l’orla que l’envolta. A més, també hi ha representacions d’imatges o 

escultures de diferents esglésies de Mallorca, com Nostra Senyora de Lluc, Nostra 

Senyora d’Artà, el Calvari de Pollença o el Sant Crist d’Alcúdia.  

En aquestes obres, datades aproximadament entre els segles XVII i els inicis del segle 

XX, es pot veure una evolució formal tant de la imatge com dels complements que 

decoren l’estampa, sobre tot les orles; en aquestes hi ha una evolució que va des d’una 

simple línia que emmarca l’escena a una sèrie d’orles barroques, amb una gran profusió 

decorativa a partir de rocalles, elements vegetals i, en algunes ocasions, cartel·les 

identificatives. Així podem trobar també, ja en el segle XIX, una nova decoració més al 

gust de les noves modes burgeses.  

Moltes de les obres conservades són anònimes, ja que el treball del gravador era 

considerat com una activitat artesanal. A partir del segle XVII alguns gravadors 

comencen a signar les seves obres, però la gran majoria dels autors encara no ho fan. El 

que sí es signa són les obres calcogràfiques, anomenades “estampa fina” a la 

documentació mallorquina. Alguns autors comencen a alternar les dues tècniques, però 

només signen les obres calcogràfiques, que presenten una major consideració respecte a 

la xilografia, deixant aquestes darreres en l’anonimat o amb les inicials del seu nom. 

Durant la catalogació de les obres, hem pogut veure alguns casos en el que es signa tant 

amb el nom com amb les inicials, sobre tot en els grans gravadors com els Muntaner, 

Melcior Guasp o Francesc Rosselló, del qual es conserven obres tant xilogràfiques com 

calcogràfiques.  

 

L’estat de conservació de la col·lecció és molt variada i desigual, i molts d’ells es poden 

veure taques, sobre tot d’humitat, i trencadures. A més, algunes d’elles han estat 
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“restaurades”, ja que es pot veure com han estat aferrades per la part posterior. Altres 

també presenten forats a la zona superior o han estat retallades; això ens demostra que 

moltes d’elles foren utilitzades per penjar a les parets de les cases particulars o per 

emmarcar-les dins un quadre. 

En alguns s’hi han trobat també inscripcions a la zona posterior, moltes d’elles sense 

cap tipus de relació amb l’obra. A més, hem observat que alguns dels gravats duen 

escrites una sèrie d’inicials, a llapis, com per exemple J.P. o B.F, que tal volta farien 

referència al possible origen del fons, que, com hem indicat a l’apartat de la Introducció, 

aquest està format per les donacions i les col·leccions particulars d’alguns homes, com 

Estanislau Aguiló, Gabriel Llabrés, Bartomeu Ferrà (B.F.) o Jaume Planas (J. P.), un 

col·leccionista que cedí també algunes obres a l’Arqueològica.  

A més, també hi ha estampes gravades en papers reutilitzats, donant a entendre que 

aquestes són les proves inicials abans de la realització del gravat definitiu. Un fet a 

destacar és que es conserva, a la col·lecció, una imatge de prova, sobre un paper 

reutilitzat, i l’estampa final, on ja es poden llegir els noms dels autors. 

 

És important que aquest patrimoni es preservi per a futures generacions. Per això, 

sabem que aquest treball és l’inici per a l’estudi i la catalogació dels gravats de 

l’Arqueològica. La institució va apostar des del començament per a la preservació 

d’aquest llegat tan fràgil, i per aquest motiu s’adquiriren una sèrie d’elements on poder 

dipositar i conservar tota la col·lecció gràfica i preservar-los per a futures generacions.  

Però el més important era crear una base de dades de tots els gravats i procedir a una 

digitalització de tota la col·lecció per a evitar el màxim possible la manipulació de 

l’original. Les primeres passes estan donades, a partir de la digitalització i la catalogació 

dels 143 gravats mallorquins, però la resta es troba a l’espera de la digitalització i de la 

introducció a la base de dades creada.  
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7. CATÀLEG DE GRAVATS MALLORQUINS DE LA SOCIETAT 

ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA 

 

El catàleg de gravats està compost de 143 estampes, dividides en les tres tècniques 

principals: 39 calcografies, 19 litografies i 85 xilografies. El format en què està realitzat 

és Microsoft Office Access i permetrà, en un futur, ampliar la catalogació a la resta dels 

gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

 

Per a realitzar aquest catàleg, es va crear una fitxa model, seguint les normes de 

catalogació de Javier Blas, que inclou un total de 13 camps, en els que hi ha tant 

elements d’identificació de l’estampa com de l’estat de conservació de cada una d’elles. 

Aquests camps són: 

1. Núm. d’inventari, que inclou les sigles corresponents a la tècnica de cada gravat 

i un número correlatiu després d’aquestes, separat per un guionet. Aquest és el 

mateix que el que es troba escrit a la part posterior dels gravats.  

2. Tècnica utilitzada; s’ha d’especificar si es tracta de calcografies, xilografies o 

litografies. 

3. Títol i any, si es coneix. En el cas en que el gravat no presenti títol, es pot posar 

el tema (de què tracta la imatge). En algunes estampes s’inclou l’any de 

realització, al costat de la signatura de l’autor, o de la impressió; en aquest cas, 

l’any apareix al costat del nom de la impremta. S’ha de tenir en compte que la 

impressió pot ser molt posterior a la creació del gravat. Per distingir entre les 

dues, es col·locarà la data al costat del títol si és l’any de creació del gravat; en 

canvi, si és la data de la impressió, aquesta s’anotarà al costat del nom de la 

impremta, a la casella corresponent.   

4. Transcripció de la lletra, en el cas en que hi hagi inscripcions. Si és així, aquest 

text s’ha d’escriure exactament com apareix a l’estampa, respectant les grafies, 

accentuacions, puntuacions i l’ús de majúscules o minúscules. Hi ha tres signes 

bàsics que s’utilitzen a la transcripció dels texts202:  

                                                   
202 Blas, J. (coord): Diccionario del dibujo y la estampa. Vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, 
grabado, litografia y serigrafia. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1996. p. 156. 
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 -: la lletra anterior i posterior a aquest signe es troben a la mateixa línia 

del text però separades espacialment entre sí. Aquest signe també pot 

aparèixer en el text, quan una paraula es troba entre dues línies diferents.  

 /: les dues lletres, anterior i posterior (en la línia següent), estan unides 

entre sí gramaticalment o temàticament. 

 //: aquest signe separa informació textual que es troba en distintes 

línies i en les que no hi ha vinculació gramatical ni relació temàtica. 

5. Gravador; l’autor del gravat. Moltes vegades les estampes apareixen sense cap 

tipus de nom, ja que en el segle XVI, i també els segles posteriors, els gravadors 

no signaven les seves obres203. A partir del segle XVII en trobam ja algunes 

signades amb els noms o amb sigles o inicials. 

En el cas que es conegui, s’ha de fer constar el nom i llinatge del gravador; si no 

apareix escriurem “sense identificar”. També es poden fer constar les 

atribucions, seguint el mateix criteri.  

6. Altres artistes que hi participen, com pintor, dibuixant, inventor i l’establiment o 

impremta on ha estat realitzada, a més de la data d’impressió, si apareix; en 

algunes estampes es poden veure altres noms d’artistes, a més dels gravadors. 

En aquest cas també s’ha d’escriure el nom i llinatge de cada un dels autors. 

7. Descripció de l’escena, on s’identifica al personatge, o personatges, o els motius 

que hi apareixen. La descripció ha de ser breu, identificant els atributs que 

porten o els elements que es veuen al seu costat. 

8. Mides del camp- gravat: mides de la escena o del dibuix gravat. Sempre serà alt 

per ample i en mil·límetres.  

9. Mides del paper, on es troba el gravat. En aquest cas, també s’ha de fer constar 

les mides en mil·límetres i seguint la relació alt per ample.   

10. Estat de conservació: si és bo, regular o dolent i els defectes de conservació que 

presenta: esquerdes, trencaments, brutor, etc. 

                                                   
203 Ripoll Arbós, L.: La colección de xilografías... p. 10. 
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11. Referències bibliogràfiques. En aquest apartat s’ha d’anotar la bibliografia d’on 

s’ha extret informació del gravat o on es fa referència a aquest. La forma de citar 

la bibliografia haurà de seguir sempre aquest mateix criteri: 

- Llinatge, Nom autor: Títol de l’obra. Lloc d’edició, editorial, any. Núm. 

de pàgina.  

- Llinatge, Nom autor: Títol de l’article, a Títol de l’obra. Lloc d’edició, 

editorial, any. Núm. de pàgina. 

12. Observacions. En aquest camp es pot afegir qualsevol altra informació que pugui 

resultar interessant i que no es trobi a cap altre camp, com per exemple la 

quantitat de còpies que es conserven del mateix gravat, les marques d’aigua, les 

orles que envolten els gravats o altres. Aquestes també hauran se ser de forma 

abreujada, en una línia cada una.  

13. Imatges. Aquest darrer camp inclou una imatge general del gravat (que es troba 

col·locat a la zona superior) i altres imatges de detalls o altres elements que es 

vulguin destacar, situades al final de cada una de les fitxes. Aquest apartat és 

fonamental per tal d’evitar una manipulació excessiva dels originals. Abans 

d’afegir-se a la base de dades, les imatges hauran de reduir-se per tal d’evitar un 

pes excessiu del document. 

 

 



  

  

  

  

LLAA  CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  DDEE  GGRRAAVVAATTSS  

MMAALLLLOORRQQUUIINNSS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTAATT  

AARRQQUUEEOOLLÒÒGGIICCAA  LLUULL··LLIIAANNAA  

  

  

  

  

MMaarriiaa  FFrraanncciissccaa  AAmmbbrróóss  PPooll  

MMààsstteerr  eenn  PPaattrriimmoonnii  CCuullttuurraall::  IInnvveessttiiggaacciióó  ii  GGeessttiióó  

TTrreebbaallll  FFii  ddee  MMààsstteerr  

CCuurrss  22000099--  22001100  



Número d'inventari CAL- 0001

Títol, any Túmul funerari de Maria Josefa Amalia de Sajonia

Transcripció de la lletra

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Projecte de túmul funerari, de quatre espais superposats, realitzat el 1829, per a Maria 
Josefa Amalia de Sajonia, dona de Ferran VII.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 142 x 183                            

Mides del paper 325 x 250                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; té alguna taca que afecta la imatge

Referències bibliogràfiques Perelló, A.M.: Las exequias de Carlos III en Palma de Mallorca, a Pedralbes: 
revista d’historia moderna, núm. 8, 1988, p. 591- 603.

Observacions A la col·lecció hi ha 4 còpies iguales.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0002

Títol, any Túmul funerari de Carles III

Transcripció de la lletra

Gravador Joan Muntaner Cladera

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Projecte de túmul funerari per a Carles III, realitzat el 1789.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 424 x 264                            

Mides del paper 424 x 264                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; taques i doblec a la zona superior

Referències bibliogràfiques Perelló, A.M.: Las exequias de Carlos III en Palma de Mallorca, a Pedralbes: 
revista d’historia moderna, núm. 8, 1988, p. 591- 603.

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0003

Títol, any Sant Gaietà

Transcripció de la lletra S. Cayetano Fund.

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta a Sant Gaietà, cofundador dels Teatins, vestit amb l'hàbit sacerdotal i 
amb el Nin Jesús en braços.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 102 x 75                              

Mides del paper 129 x 88                              

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: presenta crulls i diversos doblecs.

Referències bibliogràfiques

Observacions El mateix gravat el tenim també amb la tècnica xilogràfica, amb el codi XIL-0067.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0004

Títol, any El Cor de Jesús

Transcripció de la lletra Diciendo alabado sea el Sagrado Corazon de IE-/SUS se ganan 320 dias de Indulgencia.

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta el Cor de Jesús, amb dos capets d'àngel baix aquest, i una cartel·la.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 153 x 108                            

Mides del paper 181 x 125                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; a la zona inferior presenta algunes taques que semblen d'imprenta

Referències bibliogràfiques

Observacions El mateix gravat el tenim també amb la tècnica xilogràfica, amb el codi XIL-0013.                   
El gravat presenta les inicials JV, escrites a llapis, a l'extrem superior dret.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0005

Títol, any La Verge de la Mercè

Transcripció de la lletra N.S. DE LAS MERCEDES

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor Antoni Gonzalez

Descripció de l'escena Nostra Senyora amb el Nin sobre un núvol, amb l'hàbit i l'escapulari de l'Ordre de la Mercè a 
la mà i les cadenes als peus. Dos nins es troben al seus peus, protegits. Als costats hi ha 
angelets i sobre ella l'Esperit Sant en forma de colom.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 350 x 238                            

Mides del paper 440 x 314                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; presenta taques d'humitat i les voreres del paper rompudes

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0006

Títol, any Ramon Llull, 1770

Transcripció de la lletra Grabado por Franco. Muntaner Academico superno (pr. S. M.) de la Rl. De Sn. Ferndo. En 
Mallorca. 1770

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Ramon Llull, amb el llibre i la ploma, està acompanyat de dos angelets, que porten altres 
llibres, plomes, corones i les insignies de Doctor. Al fons un vaixell i l'ermita de Miramar 
(idealitzada).

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 180 x 133                            

Mides del paper 322 x 243                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques BSAL I (1885- 1886), T. 26, p. 7, lam. XXV.

Observacions El mateix gravat el tenim també amb la tècnica xilogràfica, amb el codi XIL-0070.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0007

Títol, any Sant Felip Neri

Transcripció de la lletra S. PHELIPE NERI Fundador de la Con-/ gregacion del Oratº seganan 460 di-/as de Yndulgª 
rezando un P.Nº y Ave Mª.

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al Sant rebent inspiració de l'Esperit Sant directament en el seu cor. Al 
seu costat veim un lliri, simbol de puresa.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 175 x 117                            

Mides del paper 300 x 212                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim tres còpies amb una mateixa inscripció, escrita a llapis: dues la tenen a la part posterior i 
una a la cara anterior.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0008

Títol, any Nostra Senyora del Carme, 1783

Transcripció de la lletra N.ª S.ª del Carmen

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la Verge i el Nin, assegut sobre ella, amb l'escapulari de l'Ordre del 
Carme a la mà. Els dos porten corona i la Verge, a més, presenta les dotze estrelles al 
voltant del seu cap. L'escena està emmarcada i amb flors sobre el quadre.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 224 x 157                            

Mides del paper 321 x 243                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo; presenta algunes taques a la zona superior i inferior del paper, però no afecten la 
imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies del mateix gravat, i una d'elles presenta les inicials JV escrites a llapis, a 
l'extrem superior dret.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0009

Títol, any Sant Lluís Gonzaga, 1785

Transcripció de la lletra VERDADERO RETRATO DE S. LUIS GONZAGA

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor Cavro. Maz. (a Roma)

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge podem veure a Sant Lluís, vestit amb l'hàbit jesuïta, amb un crucifixe a les 
mans. L'escena està emmarcada per un marc oval·lat, amb una guirnalda de flors a la zona 
superior.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 256 x 168                            

Mides del paper 484 x 321                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; presenta algunes taques d'humitat en el centre del paper; només una d'elles 
afecta la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0010

Títol, any Sant Josep i el Nin, 1768

Transcripció de la lletra El Illmo. y Rmo. Sr. Dn. Franco. Garrido de la Vega Obº. de/ Mallorca concedió 40 dias de 
Indulcª. rezando un Pe. Ntro. y/ Ave Maria, ante esta…

Gravador Francesc Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Sant Josep amb el Nin, en una mà, i el bastó florit en l'altre; sobre ells veim l'Esperit Sant, 
en forma de colom, i dos angelets sobre els núvols. Al fons trobam diverses arquitectures.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 267 x 181                            

Mides del paper 485 x 320                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·lecció de la SAL té tres còpies del mateix gravat.                                                    
Aquest apareix signat com a Franciscus Muntaner Majoricco.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0011

Títol, any Nostra Senyora de Lluc, 1790

Transcripció de la lletra MADRE SANTISSIMA/ DE LLUCH// El Illmo. Y Rmo. Sr. Dn. Pedro Rubio Benedicto y Herrero 
Obispo de Malorca concedió 40 dias/ de Indulgencia á todos los…

Gravador Família Muntaner

Pintor Família Muntaner

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Visió de la Verge per part d'un pastor i un monjo en una zona molt propera on s'aixeca el 
monestir, que es pot veure al fons. La imatge es troba en el cel, sobre núvols i envoltada 
d'una cort d'àngels.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 310 x 222                            

Mides del paper 495 x 325                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·lecció de la SAL té tres còpies del mateix gravat. Aquest apareix gravat com a "Montaner 
director del dibujo ft."

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0012

Títol, any Sant Crist d'Alcúdia, 1781

Transcripció de la lletra Los Illms. Y Rrs. Srs. Despuig y Rubio Benedicto Bisbes de Mllca. Conrán. / cade un 40 dies 
de Ingª á los qui reseran…/ del St. Chrto de Alcudia…

Gravador Francesc Muntaner

Pintor Família Muntaner

Dibuixant

Inventor Sebastià Ramis

Descripció de l'escena Representació del Sant Crist d'Alcúdia, entre dos angelets; a la zona inferior, moment de la 
processó de la imatge i l'escut de la vila en el centre.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 304 x 215                            

Mides del paper 484 x 320                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Conservació desigual en les diferents còpies

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·lecció de la SAL té tres còpies del mateix gravat. Una d'elles es troba sobre tela, 
embolicat a una fusta a imitació d'un pergamí antic. Aquest està molt deteriorat. Apareix 
signada com a "Montaner director del Dibujo inc.".

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0013

Títol, any La Divina Pastora, 1760

Transcripció de la lletra El Illmo. Y Rmo. Sr. Dn. Lorenzo Despuig y Co-/toner, Obispo de Mallca. Concede 40 dias 
de/ Indulgencia à todos los que devotamente/ rezaren una…

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La Verge, coronada per dos angelets, envoltada d'ovelles; baix ella, sis caputxins.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 260 x 188                            

Mides del paper 485 x 320                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·lecció de la SAL té tres còpies del mateix gravat.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0014

Títol, any Sant Josep, 1799

Transcripció de la lletra Sn. Josef

Gravador Francesc Muntaner

Pintor Francesc Muntaner

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge veim a Sant Josep amb el Nin en braços i el bastó, en l'altre mà, que ha florit. 
Al seu voltant hi ha angelets i sobre ells l'Esperit Sant en forma de colom. Al fons podem 
veure una sèrie d'arquitectures.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 250 x 177                            

Mides del paper 391 x 298                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·lecció de la SAL té cinc còpies del mateix gravat. Els papers són diferents i un d'ells té les 
inicials JV escrites a llapis.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0015

Títol, any Sant Crist de la Sang

Transcripció de la lletra Vª Efigie del Ssmo. Christo, intitulado: la Sangre de JesuChristo,que se venera en la Iglª. Del 
Hospi-/tal General de la Ciudad de Palma Reyno de…

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Imatge del Sant Crist de la Sang, amb angelets que recullen la sang dins calzes; a la zona 
inferior podem veure diversos devots.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 364 x 254                            

Mides del paper 570 x 431                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; es poden veure algunes taques d'humitat i de tinta

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim set còpies del mateix gravat. En una d'elles, a la part posterior, veim una inscripció: "Nº4 
Venerable Efigie del SSm. Christo intitulado la Sangre de JesuChristo, que se venera en la 
Yglesia del Hospital General […] con fiel diseño del nicho en…".

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0016

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instructs. Tom 6. Pag. 74.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'una fàbrica i les eines que empren

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 185 x 424                            

Mides del paper 205 x 608                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es pot veure una marca d'aigua: mig escut, ja que aquest ha estat retallat d'una peça més gran 
de paper.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0017

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Lamina 14/ Memorias Instrums. Tom 6. Pag. 74.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'un telar, amb les seves eines

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 191 x 421                            

Mides del paper 202 x 61                              

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es pot veure una marca d'aigua: mig escut, ja que aquest ha estat retallat d'una peça més gran 
de paper.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0018

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instructs. Tom 6. Pag. 74.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'una fàbrica i les eines que empren

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 175 x 415                            

Mides del paper 204 x 606                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es pot veure una marca d'aigua: mig escut, ja que aquest ha estat retallat d'una peça més gran 
de paper.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0019

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instructs. Tom 6. Pagª. 164.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'una fàbrica i les eines que empren

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 178 x 401                            

Mides del paper 204 x 586                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0020

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instructs. Tom 6. Pagª. 164.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta diverses gàbies on guardar animals

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 180 x 407                            

Mides del paper 202 x 555                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0021

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instrutivs. Tom 6. Pagª. 212.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'una fàbrica i les eines que empren. En aquesta sembla que duen a 
terme la construcció de bótes per emmagatzemar altres productes.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 183 x 412                            

Mides del paper 204 x 562                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es pot veure una marca d'aigua: part de una inscripció (il·legible), ja que aquest ha estat 
retallat d'una peça més gran de paper.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0022

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instrutivs. Tom 6. Pagª. 252.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'una fàbrica, en la que s'elabora alguna espècie de licor, i les eines que 
empren

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 185 x 434                            

Mides del paper 203 x 579                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0023

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instructs. Tom 6. Pagª. 252.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge podem veure l'interior d'una fàbrica i les eines que empren

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 185 x 422                            

Mides del paper 204 x 580                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es pot veure una marca d'aigua: part de una inscripció (il·legible), ja que aquest ha estat 
retallat d'una peça més gran de paper.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0024

Títol, any Oficis tradicionals

Transcripció de la lletra Memors. Instrutivs. Tom 6. Pagª. 288.

Gravador Josep Muntaner Moner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Vista de l'interior d'una fàbrica i les eines que empren en aquesta.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 184 x 427                            

Mides del paper 203 x 575                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0026

Títol, any Retrat de Tomas Moro, 1797

Transcripció de la lletra

Gravador Francesc Muntaner

Pintor Ticiano Veceli

Dibuixant Leon Bueno

Inventor

Descripció de l'escena Retrat d'un home, vestit de negre, amb un llbre a la mà i un crucifixe sobre la taula. Escut 
amb la flor de llis a l'extrem superior esquerre

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 478 x 361                            

Mides del paper 417 x 308                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies del mateix gravat: una d'elles és una prova i l'altre és el gravat definitiu (ja 
presenta els noms dels autors). A la part posterior de la prova es llegeix: "Prueba, antes de la 
letra y de la forma.. Ptas- 8".Marca d'aigua a la prova.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0027

Títol, any Sant Crist de Manacor, 1888 (Madrid)

Transcripció de la lletra PRODIGIOSA IMAGEN DEL STO. CRISTO QUE SE VENERA EN LA/ PARROQUIAL IGLESIA DE 
MANACOR.

Gravador Bartomeu Maura

Pintor

Dibuixant Bartomeu Maura

Inventor

Descripció de l'escena Escultura del Sant Crist, venerada a l'església parroquial de Manacor.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 435 x 276                            

Mides del paper 716 x 552                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0028

Títol, any Sant Vicenç de Paül, 1881

Transcripció de la lletra SN. VICENTE DE PAUL

Gravador Bartomeu Maura

Pintor Leloir

Dibuixant Bartomeu Maura

Inventor

Descripció de l'escena Sant Vicenç de Paul amb un nin petit en braços i un altre al seu costat, amb actitut amorosa

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat marca tallada                       

Mides del paper 350 x 239                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat prové, probablement, d'algun llibre, ja que a la zona superior es pot llegir: Novisimo 
año cristiano y santoral español".

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0029

Títol, any La Verge als peus de la Creu

Transcripció de la lletra LA VIRGEN AL PIÉ DE LA CRUZ.

Gravador J. Nicolau

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La Verge es troba agenollada a la base de la Creu, mirant cap a la zona superior. El gravat 
és molt obscur i en ell destaca el rostre de Maria, il·luminat.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 225 x 167                            

Mides del paper 279 x 182                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions A l'angle superior dret podem veure les inicials B.F. escrites a llapis.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0030

Títol, any Sant Andreu Avel·lí

Transcripció de la lletra Tre, pater, Nr et Ave gloria/ V per intercessionem S. Andrea/ Avellini, Apopletico Morbo, 
Correpti Mor-/Pa subitanea, et imprevisa/ librera-nos Domine

Gravador Josep Nicolau

Pintor

Dibuixant Josep Nicolau

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa el moment en que Sant Andreu cau mort, en braços del seu ajudant, 
després de començar la missa.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 216 x 142                            

Mides del paper 285 x 192                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim tres còpies del mateix gravat, realitzades sobre papers diferents.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0031

Títol, any Sant Pau i Sant Antoni Abat

Transcripció de la lletra SOLITVDO/ SI.VE/ VITA ERE-/MITARUM ANA-/CHORITA-/RVM

Gravador Francesc Rosselló (AM entrellaçades)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A l'escena podem veure dos sants, Sant Pau i Sant Antoni Abat, amb els seus símbols, en 
un paisatge exterior, amb arbres, roques i una ermita al fons. Sobre ells, la Verge i el Nin 
dins els núvols

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 170 x 127                            

Mides del paper 328 x 246                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; taques d'humitat a la zona inferior del paper

Referències bibliogràfiques

Observacions A la Col·lecció de la SAL hi ha dues còpies d'aquest gravat.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0032

Títol, any El Paradís Terrenal, 1671

Transcripció de la lletra

Gravador  Francesc Rosselló (AM entrellaçades)

Pintor Francesc Rosselló

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat representa el Paradís, amb Adam i Eva i diversos animals al fons; en primer pla, 
quatre Doctors de l'Església. La Verge està sobre els núvols i la lluna, amb les dotze 
estrelles al voltant del seu cap. Baix ella, l'escut dels Sureda.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 468 x 334                            

Mides del paper 638 x 445                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Conservació desigual de les diverses còpies

Referències bibliogràfiques Juan Tous, J.: Grabadores mallorquines. Palma, Diputación Provincial de 
Baleares, Instituto de Estudios Baleáricos, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1977. p. 23- 24.

Observacions Es conserven vuit còpies d'aquest gravat, però totes elles presenten un grau de conservació 
desigual. En una d'elles hi ha una inscripció a la part posterior: "Nº3 Paraïs Terrenal (9 
ejemplos) Rossello delin et execuit 1671".

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0033

Títol, any Crist mort sobre la seva mortalla

Transcripció de la lletra SOCIETÉ FRANÇAISE DE GRAVURE

Gravador Francesc Rosselló

Pintor Philippe de Champaigne pinxt.

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat, còpia d'una obra de Philippe de Champaigne, representa a Crist mort, ajagut, 
amb la creu d'espines devora el seu cap. En el seu cos es poden veure les ferides.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 326 x 470                            

Mides del paper 491 x 636                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'obra pictòrica va ser realitzada abans de 1654, ja que en aquesta data va ser gravada per 
Nicolas de Plattemontagne.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0034

Títol, any Crist mort aguantat per un àngel

Transcripció de la lletra Esta pintura de Jesu-Christo muerto és original de Alonso Cano, natural de Granada, y/ 
Racionero de aquella santa Iglesia. Fue Cano pintor,escultor…

Gravador Joaquin Ballester

Pintor Alonso Cano

Dibuixant Rafael Ximeno

Inventor

Descripció de l'escena Reproducció quasi idèntica de l'obra d'Alonso Cano, pintat a mitjans del s. XVII. En aquesta 
podem veure un àngel que agunata el cos de Crist, situats en un paisatge exterior.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 542 x 380                            

Mides del paper 753 x 602                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es pot veure una incripció a llapis, a la zona superior esquerre, que diu: 3 pts. Nº 13.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0035

Títol, any Sant Lluís Gonzaga, 1758

Transcripció de la lletra El Illº Sr. Dn. Lorenzo Despuig cotoner Obispo de Mallca. Con-cede 40 dias de Indulgª a los 
que la dixeren y otros 40 el Illº de Valencia.

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Es representa a Sant Lluís, vestit amb l'hàbit jesuïta, amb un crucifixe i un lliri a les mans. 
Baix la imatge hi ha una oració destinada a aquest.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 170 x 114                            

Mides del paper 321 x 241                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; alguna taca d'humitat als extrems

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0036

Títol, any La Verge de Lluch, 1764 (modificat el 1782)

Transcripció de la lletra LA MADRE SANTISSIMA DE LLUCH// EL Illmo. Y Rmo. S. D. Francisco Garrido de la Vega 
Obpo. De Mallca. Concede 40 dias de perdó/ à les q. resará una…

Gravador Melcior Guasp; Josep Muntaner el 
modificà

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Aparició de la Verge de Lluc a un pastor i un monjo; al fons, imatge del monestir de Lluc

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 250 x 175                            

Mides del paper 499 x 325                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular;es poden veure algunes taques d'humitat

Referències bibliogràfiques Ripoll, Lluís: Iconografía mallorquina de la Virgen. Palma de Mallorca, Impr. 
Mossèn Alcover, 1972. pp. 59- 60.

Observacions Es conserven tres còpies iguales d'aquest gravat.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0037

Títol, any Tres sants franciscans

Transcripció de la lletra

Gravador Fra Albert Borguny

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a tres personatges identificats amb els seus atributs: Sant Francesc 
d'Assís, Sant Antoni de Pàdua i un altre sense identificar; baix aquests, hi ha un escut 
quarterat.

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 208 x 149                            

Mides del paper 319 x 243                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es conserven dues còpies iguales d'aquest gravat.

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0038

Títol, any V.P. Francisco de Hieronimo

Transcripció de la lletra V. P. FRACISCUS/ DE HIERONIMO SOC.IE./ IBIST NEAPOLI DIE XI MAIS 1716 AEts. 74./ 
Majoricae.

Gravador Fra Albert Borguny

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Personatge masculí amb un crucifixe a la mà

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 133 x 186                            

Mides del paper 298 x 205                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Inscripció a la part posterior: "A 4Pt Kilo" "Capdevila".

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0039

Títol, any Cadafal de Ferran VI

Transcripció de la lletra Fr. Albertus Burguny Ord. Pred. Inv. et inci. Palma Major

Gravador Fra Albert Borguny

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Monument erigit el 1746 per a la proclamació de Ferran VI

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 255 x 322                            

Mides del paper 430 x 550                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza, M.: “La col·lecció de gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana”, a 
La Societat Arqueològica Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2008). Vol. 
III. Palma, Societat Arqueològica Lul·liana, 2008. p.171.

Observacions Es conserven quatre còpies iguales d'aquest gravat. En una d'elles, a la part posterior, hi ha una 
inscripció: "Nº 2. 8 Ejempla Projecto de Tumulo F Albertus Burguny […] Palma Major".

Altres imatges



Número d'inventari CAL- 0040

Títol, any Cadafal de Carles III

Transcripció de la lletra

Gravador Antoni Bordoy

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Monument que adornava la façana de la casa consistorial durant les festes de la 
proclamació de Carles III (1759)

Tècnica utilitzada Calcografia

Mides del camp-gravat 256 x 322                            

Mides del paper 422 x 542                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza, M.: “La col·lecció de gravats de la Societat Arqueològica Lul·liana”, a 
La Societat Arqueològica Lul·liana. Una Il·lusió que perdura (1880- 2008). Vol. 
III. Palma, Societat Arqueològica Lul·liana, 2008. p.171.

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0001

Títol, any Nostra Senyora de Gràcia

Transcripció de la lletra Nª. Sª. DE GRACIA// Los Ylls. Y Rmos. SS.D.Romualdo Arzobº de Tarragona, d. Geronimo 
Mª. Obº de Lerida,…/ concedieron cada uno 40 días de Indulgª…

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa la imatge de Nostra Senyora de Gràcia sobre un pedestal, 
acompanyada de dos àngels que porten una espelma. Sobre ella hi ha l'Esperit Sant en 
forma de colom i dos núvols al seu costat, del que surten caps d'àngels.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 305 x 170                            

Mides del paper 305 x 170                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: el gravat es troba retallat, presenta algunes taques d'humitat i té un petit forat 
a la zona superior.

Referències bibliogràfiques Ripoll, Lluís: Iconografía mallorquina de la Virgen. Palma, Impr. Mossèn 
Alcover, 1972 . pp. 59-60.

Observacions El gravat es troba retallat i presenta un forat a la zona superior que devia servir per penjar-ho a 
la paret, a mode de quadre.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0002

Títol, any Nostra Senyora de Lluc

Transcripció de la lletra NOSTRA SEÑORA DE LLUCH.// Lo Exm é Yllm Sor. Dn. Mateu Jaume concedí 40 dies 
d'indulgencia/ per cada Salve ó sinch Ave Maries resades devant aquest…

Gravador sense identificar

Pintor J. Morell

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Segons la llegenda, la imatge de la Verge de Lluc va ser trobada per un pastor i un monjo, 
en una zona molt propera on s'aixeca el monestir. La imatge representa el moment en que 
la Verge s'apareix a aquests dos personatges.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 297 x 198                            

Mides del paper 437 x 303                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: presenta algunes taques d'humitat

Referències bibliogràfiques Ripoll, Lluís: Iconografía mallorquina de la Virgen. Palma, Impr. Mossèn 
Alcover, 1972 . pp. 69-72

Observacions El gravat presenta el segell del monestir de Lluc, centrat a la zona inferior.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0003

Títol, any Sant Alonso Rodríguez

Transcripció de la lletra EL Bto. ALFONSO RODRIGUEZ/ de la Compañía de Jesus

Gravador Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge representa al Beat, en actitut orant, amb el rosari a la mà.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 130 x 100                            

Mides del paper 217 x 161                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat presenta les inicials BF, escrites a llapis, a l'extrem superior dret. Podem datar l'obra 
entre 1825 (any de la beatificació) i 1888 (any de la seva canonització).

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0004

Títol, any Ascensió de Jesucrist al Cel

Transcripció de la lletra ASCENSION DE Ntro. Sor. Jcto. Á LOS CIELOS.

Gravador Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Crist puja al Cel envoltat de núvols; baix aquest hi ha els Apòstols, la Verge i Maria 
Magdalena

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 299 x 214                            

Mides del paper 465 x 331                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo, encara que presenta algunes taques de humitat a la zona superior del paper, que 
no afecten la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0005

Títol, any La Immaculada Concepció

Transcripció de la lletra PURISIMA CONCEPCION DE MARIA

Gravador Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena rerpesenta a Maria segons un passatge de l'Apocalipsis: vestida de blanc, amb un 
mantell blau, coronada per dotze estrelles, amb la lluna als seus peus, trepitjant la serp del 
Gènesi i envoltada d'angelets.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 330 x 244                            

Mides del paper 464 x 331                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo en una de les còpies, regular en l'altre.

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies del mateix gravat, però l'estat de conservació és desigual, ja que una d'elles 
presenta algun desperfecte.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0006

Títol, any La Mare de Déu del Peu de la Creu, de Pollença

Transcripció de la lletra CALVARIO DE POLLENSA.// En la parte supeiror de la Cruz se lee/ JESUS NAZARENUS REX 
JUDEORUM 1252./ El Emm. Sr. Cardenal D.A. Despuig concedió cien…

Gravador Mª. Sabater i Pujol

Pintor

Dibuixant M. Campamar

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta el poble de Pollença, amb el santuari sobre el puig. Sobre aquest veim la 
imatge que es troba en el seu interior: Crist crucificat amb la Verge als seus peus, obra del 
segle XIV.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 338 x 245                            

Mides del paper 736 x 560                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; es pot veure una taca d'humitat a la zona superior esquerre, però no afecta la 
imatge

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba envoltada per una orla daurada, de grans dimensions, que representa motius 
vegetals i florals.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0009

Títol, any Martiri de Ramon Llull

Transcripció de la lletra MARTIRI DEL BEATO RAMON LLULL// BIOGRAFIA// Lo Bonaventurat martir Ramon Llull, de 
la tercera orde de Sant Francesch, nasqué en la ciutat de…

Gravador R. Llinas

Pintor S. Torres

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa el moment en que Ramon Llull és apedregat per un grup de 
musulmans. Ramon Llull es troba ja al terra, amb una creu a la mà.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 230 x 163                            

Mides del paper 385 x 274                            

Establiment o impremta

Lit. Artística- S. Miguel, 120, Palma

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions  La imatge està aferrada sobre un cartró.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0010

Títol, any Sant Ignasi de Loyola i el Beat Alonso Rodríguez

Transcripció de la lletra S. IGNACIO DE LOYOLA/ Fundador de la Cª de Jesús. // B. ALFONSO RODRIGUEZ/ de la Cª 
de Jesus.

Gravador S. Torres ft

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Les dues imatges representen a dos dels membres més destacats de la Companyia de 
Jesús: el seu fundador, Sant Ignasi de Loyola i Sant Alonso Rodríguez, que va ser porter del 
col·legi de Monti-Sion de Palma més de 40 anys.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 135 x 125                            

Mides del paper 290 x 410                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Dolent; té algunes rotures i crulls i es troba molt tacat.

Referències bibliogràfiques

Observacions Presenta un cordó, a la part superior, per penjar.Podem datar l'obra entre 1825 (any de la 
beatificació de Sant Alonso Rodríguez) i 1888 (any de la seva canonització).

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0011

Títol, any Sant Alonso Rodríguez

Transcripció de la lletra EL Bto. ALFONSO RODRIGUEZ/ de la Compañia de Jesus./ Alonso Rodriguez

Gravador S. Torres

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al Beat en el moment d'orar, davant una taula on podem veure unes 
claus, un crucifixe i una calavera. En el cel hi ha la Verge amb el Nin, que estira les mans 
cap al Beat.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 225 x 167                            

Mides del paper 353 x 258                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat presenta les inicials BF, escrites a llapis, a l'extrem superior dret. Es pot datar l'obra 
entre 1825 (any de la beatificació) i 1888 (any de la seva canonització).

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0012

Títol, any Sor Maria Rosa Viau

Transcripció de la lletra LA V. SOR MARIA ROSA DEL CORAZON DE JESUS, VIAU,/ natural de Cavallon, religiosa de la 
Compañía de Maria en Aviñon. En el año 1791 se refugió en/…

Gravador Salvador Torres

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sor Maria Rosa Viau, religiosa de la Companyia de Maria, agenollada, 
orant, i amb una sèrie d'elements al seu voltant: una creu amb claus, un llibre obert, una 
calavera i lliris, símbol de puresa.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 334 x 240                            

Mides del paper 463 x 331                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0018

Títol, any Nostra Senyora del Puig de Pollença

Transcripció de la lletra NTRA. SRA. DEL PUIG DE POLLENSA

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a tres al·lotes observant l'aparició de Nostra Senyora, sobre Pollença i 
el seu puig.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 337 x 245                            

Mides del paper 416 x 303                            

Establiment o impremta

Lit. Catalana. Brossa, 22. Palma.

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Ripoll, Lluís: Iconografía mallorquina de la Virgen. Palma, Impr. Mossèn 
Alcover, 1972 . pp.

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0029

Títol, any Santa Catalina Tomàs

Transcripció de la lletra Vº Rº DE LA B. CATALINA TOMAS Y GALLARD./ Religiosa Agustina en Mallorca.

Gravador V. Aznar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la Santa dreta i devora un taula on es pot veure un crucifixe, un llibre 
obert, una calavera i un lliri, símbol de puresa. Sobre ella hi ha l'Esprit Sant, en forma de 
colom, i alguns angelets.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 185 x 146                            

Mides del paper 309 x 208                            

Establiment o impremta

Lit. de N. Sanchís. Valencia

Estat de conservació Bo; hi ha una taca a la zona superior esquerre, però no afecta excessivament la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat es pot detar entre 1792 (any de la seva beatificació) i 1930 (any de la canonització).

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0031

Títol, any El Sant Crist del Noguer, 1868

Transcripció de la lletra EL SMO. CRISTO DEL NOGAL./ Que se veneraba en el real monasterio de Sta. Margarita de 
Palma de Mallorca y ac-/tualmente en el de la Concepcion de la…

Gravador V. Aznar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a Jesús Crucificat en un arbre, concretament un noguer, situat al costat 
d'una ermita. Als seus peus, una monja es troba agenollada, adorant a Crist. A la zona 
inferior, dins una nou, podem veure una Crucifixió i una Mare de Déu.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 346 x 245                            

Mides del paper 565 x 440                            

Establiment o impremta

Lit. de N. Sanchís. Valencia

Estat de conservació Regular; es poden veure algunes taques i algunes esquerdes que afecten la imatge

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0033

Títol, any Sant Magí, 1872.

Transcripció de la lletra SAN MAGIN ERMITAÑO Y MARTIR// COPIA DEL ANTIGUO Y DEVOTO CUADRO QUE SE 
VENERA EN LA IGLESIA DEL ARRABAL DE SANTA CATALINA DE LA CIUDAD DE PALMA…

Gravador Vicente Aznar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta al sant, en primer pla, amb tres personatges masculins davant seu, 
agenollats. Darrera aquest podem veure una sèrie d'episodis del martiri del sant, narrats a 
la zona infeiror.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 334 x 352                            

Mides del paper 530 x 415                            

Establiment o impremta

Lit. de Sanchís. Valencia

Estat de conservació Regular; el gravat presenta algunes esquerdes, crulls i zones on han desaparegut les 
linies del gravat.

Referències bibliogràfiques

Observacions 2 còpies, una d'elles es troba gravat sobre tela, amb fusta als extrems.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0081

Títol, any Sepulcre de Ramon Llull

Transcripció de la lletra B. RAYMUNDI LULLI SEPULCRUM/ Cura et expensis D.D.M. Moragues et D.J.M. Bover 
sculptum.

Gravador J.M.B.

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Reprsentació del sepulcre de Ramon Llull, situat dins la basílica de Sant Francesc, a Palma.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 153 x 105                            

Mides del paper 228 x 156                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat potser que provengui d'algun llibre.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0084

Títol, any Nostra Senyora dels Dolors

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES./ Que se venera en la iglesia de la Congregacion de 
San Felipe Neri de Palma.

Gravador BM?

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Crist mort, aguantat per la Verge, baix els peus de la Creu. Aquesta 
es situa a l'exterior d'una ciutat (es veu al fons). Al seu costat hi ha la corona d'espines i els 
claus.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 215 x 130                            

Mides del paper 359 x 274                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions 2 còpies, una d'elles aferrada sobre una cartolina.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0110

Títol, any Sant Antoni Abat

Transcripció de la lletra S. ANTONIO ABAD// El Illmo y Rmo. Sor. Dn. Miguel Salvá Obispo de Mallorca concede 40 
días de indulgencia á todos los fieles que rezaren devotamente…

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a sant Antoni Abat expulsant el dimoni del cos d'una nina. El sant porta 
els seus atributs: el porc (o poc senglar), el foc, l'hàbit de l'ordre de Sant Antoni, el bastó i 
la campaneta. Al fons podem veure una ermita sobre una muntanya.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 250 x 190                            

Mides del paper 405 x 302                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; podem veure algunes taques en el paper, algunes de les quals afecten la 
imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions Presenta un forat, a la part superior, per penjar

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0122

Títol, any Nostra Senyora del Puig de Pollença

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DEL PUIG DE POLLENSA.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta a Nostra Senyora i el Nin coronats, en el cel, sobre la ciutat i el Puig (al 
fons) de Pollença, envoltada d'una cort d'àngels. L'Esperit Sant, en forma de colom, es 
troba sobre ells. A la dreta, tres al·lotes adoren la Verge.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 254 x 192                            

Mides del paper 558 x 370                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Ripoll, Lluís: Iconografía mallorquina de la Virgen. Palma, Impr. Mossèn 
Alcover, 1972 . pp.

Observacions L'escena es troba emmarcada per una orla de tipus vegetal, daurada.

Altres imatges



Número d'inventari LIT- 0134

Títol, any Mosaic de la Basílica de Cas Frares (Santa Maria)

Transcripció de la lletra PAVIMENTO DE MOSAYCO./ A ultimos de enero de 1833 un labrador cavando una viña 
situada en el […] isla de Mallorca, término de la vila de Sta Maria…

Gravador Llorenç Muntaner Pbro.

Pintor

Dibuixant Alejandro Sureda

Inventor

Descripció de l'escena Reproducció del mosaic de la Basilica paleocristiana de cas Frares, descoberta el 1833, i 
destruit poc després.

Tècnica utilitzada Litografia

Mides del camp-gravat 547 x 367                            

Mides del paper 590 x 410                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: presenta algunes taques d'humitat

Referències bibliogràfiques AAVV: Guia dels Pobles de Mallorca, Santa Maria del Camí. Mallorca, Hora 
Nova, 2000. p. 22-23.

Observacions Presenta una làmina de fusta a la part superior i inferior.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0001

Títol, any Nostra Senyora del Roser

Transcripció de la lletra

Gravador J. Tauló

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena repersenta a Nostra Senyora del Roser en el centre, amb el Nin a les mans, davant 
un cortinatge desplegat per dos àngels i amb Santa Catalina de Sena i Sant Domingo de 
Guzmán al seu costat. Els tres personatges es toben sobre una peana.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 241 x 162                            

Mides del paper 306 x 214                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 146- 148, 255.

Observacions Al gravat estudiat no es pot llegir amb claretat el nom del gravador però, a partir de la 
bibliografia consultada, es pot adscriure a J. Tauló.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0002

Títol, any Santa Maria Magdalena de Pazzis

Transcripció de la lletra

Gravador J. L. Hms

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Santa Maria Magdalena de Pazzis davant la visió celestial de la Verge.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 170 x 120                            

Mides del paper 321 x 223                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones: la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 124- 125, 252.

Observacions L'obra no es troba datada, però segons Forteza, aquesta podria datar de la segona meitat del 
segle XVIII.Es veu part d'una marca d'aigua: A SABATER i mig escut

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0003

Títol, any Nostra Señora de la Bona Nova

Transcripció de la lletra

Gravador Francesc Rosselló

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Nostra Senyora amb el Nin, i sant Josep darrera, amb dos sants. El 
Nin dóna una flor a la santa, mentre l'Esperit Sant es troba sobre ells, en forma de colom. 
Al fons hi ha un paisatge marí, amb diversos vaixells.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 119 x 179                            

Mides del paper 217 x 313                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0004

Títol, any Nostra Senyora del Roser

Transcripció de la lletra

Gravador Francesc Rosselló

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa la Verge, dreta sobre una peana i amb el Nin en braços, entregant un 
rosari a Sant Domingo de Guzmán, a l'esquerra, i Santa Catalina de Sena, a la dreta.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 319 x 219                            

Mides del paper 163 x 118                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza, M.: La col·lecció de xilografies de la impremta Guasp. Barcelona, 
Lunwerg, 2007. p. 90- 96.

Observacions Es veu una marca d'aigua: "Y S"

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0005

Títol, any Sant Nicolau de Bari

Transcripció de la lletra

Gravador Llorenç Vallespir  (AVR entrellaçades)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Nicolau de Bari vestit com un bisbe, amb la mitra i el bàcul, en 
el moment en que està beneïnt. Al fons podem veure un vaixell, ja que és patró dels 
mariners.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 148 x 105                            

Mides del paper 317 x 220                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Es veu una marca d'aigua: "P VIDAL y F"

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0006

Títol, any Mare de Deu del Pilar de Saragossa.1663

Transcripció de la lletra MARE DE DEU DEL PILAR DE ÇARAGOSSA

Gravador Francesc Rosselló (monograma AM 
entrellaçat)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Nostra Senyora del Pilar està en el centre de la composició, envoltada d'àngels i sobre una 
columna en la que, a la seva base, es pot veure l'escut de la Corona d'Aragó. Al fons de 
l'escena hi ha una ciutat envoltada de murades.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 250 x 160                            

Mides del paper 372 x 264                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo. El paper ha estat doblat per la meitat.

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 102, 250.

Observacions A la part posterior (al revés) hi ha una inscripció: Jaime Palmer Escalas, San Nicolas, 40. 
Peluqueria. A més, també es veu una marca d'aigua: "VILASECA" i part d'un escut.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0007

Títol, any Nostra Señora de la Bona Nova

Transcripció de la lletra LO IMATGE DE NOSTRA SEÑORA DE LA BONA NOVA.

Gravador Francesc Rosselló

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Nostra Senyora amb el Nin, i sant Josep darrera, amb dos sants. El 
Nin dóna una flor a la santa, mentre l'Esperit Sant es troba sobre ells, en forma de colom. 
Al fons hi ha un paisatge marí, amb diversos vaixells.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 118 x 180                            

Mides del paper 154 x 208                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions En el extrem superior dret de la fulla hi ha les inicials J.P. escrites a llapis.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0008

Títol, any Sant Josep

Transcripció de la lletra LA IMAGEN DEL GLORIOSO/ PADRE Y PATRIARCA/ SAN JOSÉ/ para todos sus devotos y 
bienhechores.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Josep amb Jesus Nin agafat de la mà. Els núvols, rere les 
figures, tenen formes circulars.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 93 x 68                                

Mides del paper 218 x 158                            

Establiment o impremta

Imp. de Villalonga (1804- 1854)

Estat de conservació Regular. El paper està romput en el lateral dret, però no afecta a l'imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0009

Títol, any Sant Nicolau de Tolentí

Transcripció de la lletra LA IMAGEN/ DE/ San Nicolás de Tolentino.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Sant Nicolau Tolentí en primer terme, portant els seus símbols (l'estrella sobre el pit, l'au 
sobre el plat i el crucifixe). Al fons hi ha un paisatge fet de línies molt senzilles.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 109 x 81                              

Mides del paper 211 x 151                            

Establiment o impremta

Impremta de Villalonga (1804- 1854)

Estat de conservació Regular. El paper té alguns fragments romputs, que no afecten a l'imatge, i una línia 
que indica que el paper ja estat doblat per la meitat.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius geomètrics.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0010

Títol, any Nostra Senyora de les Angoixes

Transcripció de la lletra Nª. Sª. D LAS ANGUSTIAS./ PATRONA DE LOS TERCIARIOS/ DE NUESTRO PADRE S. 
FRANCISCO.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat representa a Nostra Senyora de les Angoixes, en el centre i sobre un pedestal, 
coronada i amb les mans creuades i aguantant una creu. Al costats, dos caps d'angelets, 
que sobresurten dels núvols, i un ciri baix aquests.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 80 x 59                                

Mides del paper 157 x 107                            

Establiment o impremta

Impremta de la vídua de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una orla feta a base de motius pseudovegetals.El gravat és 
el mateix que en el cas de la XIL- 0141. La diferència es troba en la inscripció inferior i en l'orla 
que l'envolta.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0011

Títol, any Sant Joan Baptista

Transcripció de la lletra EL PRECURSOR DE CRISTO/ San Juan Bautista,/ que se venera en su oratorio.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena reprsenta a Sant Joan Baptista, vestit amb la túnica de pell d'ovella, l'ovella als 
peus i una creu amb una cartel·la en la que es pot llegir: In Ecce Agnus Dei.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 84 x 56                                

Mides del paper 210 x 148                            

Establiment o impremta

Imp. de la V. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals i 
geomètrics.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0012

Títol, any Sant Blai

Transcripció de la lletra EL GLORIOSO SAN BLAS OBISPO Y MARTIR abogado contra el mal de garganta, por todos 
sus devotos y cofrades,se venera en la iglesia parroquial de S.Jaime

Gravador Noguera III (atribuïda segons Forteza)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Blai amb el nin que s'ofegava i diversos animals salvatges 
darrera ell. L'escena fa referència a dos episodis de la vida del sant.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 145 x 105                            

Mides del paper 213 x 151                            

Establiment o impremta

Imp. de la Vda. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 144, 254

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals.      A 
la part posterior podem veure una inscripció: "le empezamos el jueves".

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0013

Títol, any EL Cor de Jesús

Transcripció de la lletra 1. Amor reciproch a Jesus Sacramentat./ 2. Sentiment per las moltas irreverencias, que allá 
come/ ten los homens per falta de concideracio y feé…

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena En el gravat podem veure el Cor de Jesús, amb dos capets d'àngel baix aquest.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 145 x 100                            

Mides del paper 226 x 159                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·lecció de la SAL presenta dues còpies d'aquest gravat, amb mides i estat de conservació 
desiguals, ja que l'atre es troba retallat i presenta un dobleg. Així mateix, el mateix gravat el 
tenim també amb la tècnica calcogràfica, amb el codi CAL-0084.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0014

Títol, any Sant Ramon

Transcripció de la lletra SAN RAMON.

Gravador A. Pascual

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena En el gravat podem veure al sant amb una sèrie d'angelets que porten alguns dels seus 
atributs, com la custòdia. A més, es pot veure el llibre i la borsa de doblers als seus peus. 
L'escena es desenvolupa a l'interior d'un temple.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 92 x 65                                

Mides del paper 153 x 109                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0015

Títol, any Crist de la Conquesta

Transcripció de la lletra

Gravador P. J. Moncadas

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta dues escenes: a la dreta veim al rei entrant triomfant a una ciutat 
emmurada, i a l'esquerra veim a tres personatges, un rei i dos sants, que adoren a Crist 
crucificat en el centre, amb l'escut de la Corona d'Aragó baix la creu.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 109 x 147                            

Mides del paper 160 x 221                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 252

Observacions La col·lecció de la SAL presenta dues còpies d'aquest gravat.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0016

Títol, any Santa Catalina Tomas

Transcripció de la lletra LA BEATA/ CATALINA TOMAS

Gravador Abadal

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la santa (encara Beata en el moment de la creació de la imatge) orant 
davant un crucifixe, situat sobre una taula, on també podem veure una calavera i un lliri.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 128 x 97                              

Mides del paper 182 x 150                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La imatge és posterior a 1792 (any de la seva beatificació) i anterior a 1930 (any de la 
canonització).

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0017

Títol, any Santa Catalina Tomas

Transcripció de la lletra LA BEATA CATALINA TOMÁS./ VIRGEN MALLORQUINA

Gravador Abadal

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la santa (encara Beata en el moment de la creació de la imatge) orant 
davant un crucifixe, situat sobre una taula, on també podem veure una calavera i un lliri. 
Baix la imatge hi ha unes dades biogràfiques de la santa.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 120 x 83                              

Mides del paper 212 x 159                            

Establiment o impremta

Imp. de la Vda. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La imatge és posterior a 1792 (any de la seva beatificació) i anterior a 1930 (any de la 
canonització).

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0018

Títol, any Santa Àgueda

Transcripció de la lletra SANTA AGUEDA VIRGEN Y MARTIR.

Gravador Noguera

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la santa, dreta en el centre de la composició, amb la palma, símbol del 
martiri, i els pits dins una copa.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 145 x 113                            

Mides del paper 202 x 147                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0019

Títol, any Sant Josep i el Nin

Transcripció de la lletra SAN JOSÉ/ ESPOSO DE NUESTRA SEÑORA/ QUE SE VENERA/ en la iglesia parroquial de 
Sansellas.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a sant Josep amb el Nin en braços, entre els núvols i envoltats d'una 
cort d'angels que porten diversos elements. Sobre els hi ha el Colom de l'Esperit Sant. El 
Nin té una creu a les mans, símbol del seu martiri.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 117 x 83                              

Mides del paper 220 x 147                            

Establiment o impremta

Imp. de Juan Colomar (1858- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena i la incripció que hi ha baix ella es troben emmarcades per una senzilla orla.El paper té 
una marca d'aigua: una flor i una inscripció (il·legible).

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0020

Títol, any Santa Eulàlia

Transcripció de la lletra SANTA EULALIA,/ VÍRGEN Y MÁRTIR,/ titular y patrona de esta parroquia.

Gravador Brancoli

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a la santa amb els seus símbols del martiri: la creu de Sant Andreu i la 
palma. Al fons, hi ha un poble.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 112 x 82                              

Mides del paper 212 x 151                            

Establiment o impremta

Imp. de J. Colomar,  1871

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius geomètrics.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0021

Títol, any Visió de Sant Magí

Transcripció de la lletra UN DIBUJO DE D. B. MAURA// Grabado por C.T.

Gravador Bartomeu Maura

Pintor C T (lletres emtrelaçades)

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Magí, agenollat al terra, en el moment de la visió de la Verge 
Maria, que apareix en el cel, entre núvols i envoltada d'àngels. Al fons, hi ha un paisatge de 
costa, amb un edifici i un vaixell a la mar.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 131 x 94                              

Mides del paper 239 x 153                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 142- 143, 254.

Observacions La imatge és la mateixa que la XIL-022 i XIL-023, i només varia l'orla i la inscripció que hi ha 
baix la imatge. Aquest gravat es trobava inclòs dins un llibre.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0022

Títol, any Visió de Sant Magí

Transcripció de la lletra

Gravador Bartomeu Maura

Pintor C T (lletres emtrelaçades)

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Magí, agenollat al terra, en el moment de la visió de la Verge 
Maria, que apareix en el cel, entre núvols i envoltada d'àngels. Al fons, hi ha un paisatge de 
costa, amb un edifici i un vaixell a la mar.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 127 x 94                              

Mides del paper 219 x 168                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 142- 143, 254.

Observacions La imatge és la mateixa que la XIL-021 i XIL-023, i només varia l'orla i la inscripció que hi ha 
baix la imatge.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0023

Títol, any Visió de Sant Magí

Transcripció de la lletra MARÍA CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL.// INVICTO MÁRTIR DE JESUCRISTO 
GLORIOSO S. MAGIN/ ROGAD POR NOSOTROS.

Gravador Bartomeu Maura

Pintor C T (lletres emtrelaçades)

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Magí, agenollat al terra, en el moment de la visió de la Verge 
Maria, que apareix en el cel, entre núvols i envoltada d'àngels. Al fons, hi ha un paisatge de 
costa, amb un edifici i un vaixell a la mar.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 131 x 95                              

Mides del paper 215 x 150                            

Establiment o impremta

Imprenta de Guasp, 1867

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 142- 143, 254.

Observacions La imatge és la mateixa que la XIL-021 i XIL-022, i només varia l'orla i la inscripció que hi ha 
baix la imatge. La col·lecció presenta tres còpies iguals, però amb mides i qualitat dels papers 
desiguals. Una d'elles presenta la inscripció BF a llapis.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0024

Títol, any Lapidació de Ramon Llull, 1753

Transcripció de la lletra Lo Imatge del Illuminat Doctor, Inclyto, y Martyr el Beato Ramon Llull.

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena En el centre veim a Ramon Llull en el moment en que és lapidat per cinc homes, que es 
troben al seu voltant. Sobre ell hi ha un angelet, que porta la corona i la palma del martiri. 
Al fons, una ciutat emmurada.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 118 x 166                            

Mides del paper 161 x 216                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 117, 251.

Observacions Es conserva també una obra atribuida a Miquel Capó que segueix exactament el mateix model 
d'aquest gravat. El paper té una marca d'aigua: podria ser la part superior d'una torre.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0025

Títol, any Nostra Senyora de l'Esperança

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA.

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena En el centre de l'escena podem veure a la Verge dreta, enmig d'una zona escarpada i amb 
muntanyes, amb una corona i el capet d'un angelet baix els seus peus. Al verge es troba 
amb les mans unides, en actitut d'orar.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 154 x 116                            

Mides del paper 218 x 157                            

Establiment o impremta

Impr. de Guasp,1889.

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena i el texte es troben emmarcats per una orla decorativa, feta a base de petits elements 
vegetals. El paper té una marca d'aigua: "SABATER".

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0027

Títol, any Santa Apolònia. 1754.

Transcripció de la lletra La gloriosa verge i mártir Santa Apolonia,/ advocada de mal de caxàl, que se venera en el 
oratori del Temple,/ par tots els seus devots i benefactors.

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta a la santa en el centre, amb els seus atributs a les mans: la palma i les 
estenalles amb les que porta una caixal. Al fons de la composició hi ha dues petites 
edificacions i una sèrie d'arbres a l' esquerra.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 198 x 133                            

Mides del paper 220 x 160                            

Establiment o impremta

Imp. de Guasp, 1889

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 247.

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius geomètrics.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0028

Títol, any Sant Jeroni

Transcripció de la lletra EL DOCTOR MÁXIMO/ SAN GERÓNIMO/ ABOGADO PARA LA HORA DE LA MUERTE.

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al sant assegut davant un escriptori, traduint la Biblia baix la inspiració 
de l'Esperit Sant. Al seu costat hi ha el lleó, un dels seus atributs, ja que segons la  tradició, 
li va llevar una espina d'una de les seves pates.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 102 x 76                              

Mides del paper 225 x155                             

Establiment o impremta

Impr. de Guasp

Estat de conservació Regular; està romput a la part inferior i aferrat per darrera.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0029

Títol, any Nostra Senyora de Gràcia. 1772

Transcripció de la lletra NOSTRA SEÑORA DE GRACIA./ VENERADA EN EL PUIG DE RANDA DE LLUCHMAJOR

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena EL gravat representa a Nostra Senyora de Gràcia, sobre un pedestal, en actitut d'oració, 
envoltada de dos àngels, que porten els ciris, i altres angelets que sobresurten dels núvols. 
L'Esperit Sant està sobre ella.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 143 x 105                            

Mides del paper 220 x 159                            

Establiment o impremta

Impremta de Guasp

Estat de conservació EL gravat XIL-0029-a presenta algunes taques, probablement d'humitat, mentre que 
l'altre es troba en millors condicions.

Referències bibliogràfiques

Observacions La col·leccó de la SAL presenta dues còpies del mateix gravat, però aquestes presenten una orla 
i i un tipus de letra, a la zona inferior, diferent.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0030

Títol, any Santa Catalina Tomas, 1785

Transcripció de la lletra LA BEATA CATALINA TOMAS VIRGEN.

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a la Beata, agenollada davat un altar, amb un lliri a les mans, i rebent 
la benedicció de l'Esperit Sant.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 161 x 109                            

Mides del paper 228 x 158                            

Establiment o impremta

Tip.de J. Villalonga

Estat de conservació Bo; el gravat presenta alguns trencaments als extrems, però aquest no afecta a la 
imatge.

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 132, 253.

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudoflorals. La 
imatge és anterior a la beatificació de la santa i per això no porta el nimbus.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0031

Títol, any Sant Antoni Abat

Transcripció de la lletra SANT ANTONI ABAT,/ PER TOTS ELS SEUS DEVOTS Y BENEFACTORS.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Podem veure a Sant Antoni dret, en el centre de la composició i envoltat de tots els seus 
atributs: el porc (o poc senglar), el foc, l'hàbit de l'ordre de Sant Antoni, el bastó i la 
campaneta.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 114 x 80                              

Mides del paper 214 x 158                            

Establiment o impremta

Imprenta de Villalonga (1804- 1854)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals. 
Aquesta imatge és la mateixa que la XIL-0034, però varia l'orla i la impremta que la va editar.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0032

Títol, any Sant Alonso Rodríguez

Transcripció de la lletra EL BEATO ALFONSO RODRIGUEZ.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al Beat davat Crist i la Verge, sobre els núvols. Aquesta imatge es 
desenvolupa a la badia de Palma, amb Ciutat i la Seu al fons. La verge té un mapa de 
Mallorca a les seves mans. Diversos àngels envolten les figures principals.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 115 x 74                              

Mides del paper 186 x 131                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo; el paper presenta algunes taques a la zona superior, però no afecten la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat és el mateix que el de XIL- 0177, però es diferencia per la inscipció de la part inferior i 
en que aquell no es troba signat per l'autor.La datació de la imatge es troba entre 1825, any de 
la seva beatificació, i 1888, any de la canonització.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0033

Títol, any Sant Joan Baptista

Transcripció de la lletra EL PRECURSOR DE CRISTO/ SAN JUAN BAUTISTA,/ QUE SE VENERA/ en la iglesia de este 
nombre.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena reprsenta a Sant Joan Baptista, en un paisatge rocós, vestit amb la túnica de pell 
d'ovella, l'ovella als peus i una creu amb una cartel·la en la que es llegeix: In Ecce Agnus 
Dei.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 105 x 75                              

Mides del paper 219 x 162                            

Establiment o impremta

Imprenta de Villalonga  (1804- 1854)

Estat de conservació Regular: presenta algun trencament, crulls i el paper està brut en alguna zona. La 
imatge només es troba afectada per un crull que el travessa.

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0034

Títol, any Sant Antoni Abat

Transcripció de la lletra Sant Antoni Abad,/ per tots els seus devots y benafactors.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Antoni dret, en el centre de la comnposició i envoltat de tots els 
seus atributs: el porc (o poc senglar), el foc, l'hàbit de l'ordre de Sant Antoni, el bastó i la 
campaneta.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 113 x 80                              

Mides del paper 222 x 162                            

Establiment o impremta

Imp. de la V. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo, encara que presenta una taca de color groc a la part esquerre que afecta a l'orla i 
un poc a la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions Aquesta imatge és la mateixa que la XIL-0031, però varia l'orla i la impremta que la va editar. 
L'escena es troba emmarcada dins una orla molt el·laborada, feta a base de motius vegetals.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0035

Títol, any Sant Sebastià

Transcripció de la lletra EL GLORIOSO MÁRTIR/ S. SEBASTIAN.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al sant despullat, fermat a un arbre i amb una sèrie de fletxes clavades 
al seu cos.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 115 x 74                              

Mides del paper 221 x 150                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals i 
geomètrics. La imatge és la mateixa que la XIL-036, XIL-037 i XIL-038, i només varia l'orla i la 
inscripció que hi ha baix la imatge.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0036

Títol, any Sant Sebastià

Transcripció de la lletra S. SEBASTIAN MÁRTIR/ y especial abogado contrael hambre y la peste.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al sant despullat, fermat a un arbre i amb una sèrie de fletxes clavades 
al seu cos.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 115 x 74                              

Mides del paper 225 x 162                            

Establiment o impremta

Imp. de la V. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo, però el gravat ha estat doblat per la meitat i aquest crull ha afectat a la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una orla feta a base de motius vegetals entrellaçats.      La 
imatge és la mateixa que la XIL-035, XIL-037 i XIL-038, i només varia l'orla i la inscripció que hi 
ha baix la imatge.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0037

Títol, any Sant Sebastià

Transcripció de la lletra SAN SEBASTIAN MÁRTIR/ PATRÓN DE PALMA/ Y ESPECIAL ABOGADO CONTRA LA PESTE 
Imitando sus virtudes/ con fe pura y con ardor,/ Sebastián, contra la peste…

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al sant despullat, fermat a un arbre i amb una sèrie de fletxes clavades 
al seu cos.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 115 x 74                              

Mides del paper 198 x 147                            

Establiment o impremta

Imp. de la Vda. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una senzilla orla feta a base de motius pseudovegetals.   La 
imatge és la mateixa que la XIL-035, XIL-036 i XIL-038, i només varia l'orla i la inscripció que hi 
ha baix la imatge.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0038

Títol, any Sant Sebastià

Transcripció de la lletra EL GLORIOSO MÁRTIR SAN SEBASTIAN/ Imitando sus virtudes/ Con fé pura con ardor,/ 
Sebastián contra peste/ Será nuestro protector.

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al sant despullat, fermat a un arbre i amb una sèrie de fletxes clavades 
al seu cos.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 115 x 74                              

Mides del paper 218 x 158                            

Establiment o impremta

Imp. de la V. de Villalonga (1854- 1862)

Estat de conservació Bo, però el gravat presenta un trencament a la zona superior esquerra que no afecta a 
l'imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una orla feta a base de motius vegetals.                          La 
imatge és la mateixa que la XIL-035, XIL-036 i XIL-037, i només varia l'orla i la inscripció que hi 
ha baix la imatge.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0039

Títol, any Crist de les Ànimes

Transcripció de la lletra

Gravador Torner (Miquel)

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Crist a la Creu, mort, amb dues ànimes, dins les flames, al seu 
voltant.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 170 x 115                            

Mides del paper 314 x 211                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 149, 255.

Observacions Es veu una marca d'aigua en el paper: "P VIDAL Y F", a més d'un dibuix, del qual només es veu 
una part.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0040

Títol, any El Beat Antonio de Aquila curant un malalt, 1761

Transcripció de la lletra El Ilmo. Sr. D. Andrès Mayoral Arzobispo de Valencia, por/ cada un Padre Nuestro, y Ave 
Maria, que se rece delante la/ Imagen, ò Estampa de este…

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Aquest beat va ser un agustí  del segle XV que estudià medicina a la universitat de Pavía. 
En el gravat es pot veure al beat curant i ajudant als malalts.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 152 x 112                            

Mides del paper 205 x 153                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: un dels gravats (XIL-040-a) presenta un doblec sobre la imatge; l'altre té la 
imatge més difuminada.

Referències bibliogràfiques

Observacions Hi ha dues còpies de la imatge en les que varia un poc la seva ubicació del texte i la qualitat del 
gravat. L'escena ve emmarcada per una orla vegetal.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0041

Títol, any Escut trinitari

Transcripció de la lletra

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Escut en el que es poden llegir les lletres IHS, amb diversos elements al seu costat

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 51 x 123                              

Mides del paper 91 x 215                              

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0042

Títol, any Mare de Déu de Sant Salvador

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DEL SALVADOR/ QUE SE VENERA/ EN LA REAL VILLA DE ARTÁ.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge representa a la Mare de Déu de Sant Salvador, patrona de la vila d'Artà, situada 
en el Santuari de Sant Salvador.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 80 x 55                                

Mides del paper 210 x 152                            

Establiment o impremta

Imprenta de Guasp, 1883

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Presenta una inscripció, a llapis, a la zona superior dreta de la imatge: B.F.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0043

Títol, any Sant Jacint

Transcripció de la lletra EL GLORIOSO/ SAN JACINTO CONFESOR.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Sant Jacint és un dominic del segle XIII que se'l sol representar caminant sobre l'aigua, 
amb una cistòdia i una estàtua de la Verge a les mans. Rere el sant hi ha una ciutat a la 
dreta i ell mateix lluitant amb un dimoni a l'esquerra.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 121 x 99                              

Mides del paper 223 x 159                            

Establiment o impremta

Impr. de Guasp

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies iguales del mateix gravat.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0044

Títol, any Santa Clara

Transcripció de la lletra SANTA CLARA DE ASIS,/ ESPECIAL ABOGADA Y PROTECTORA/ DE LOS NAVEGANTES.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta a la santa en el centre, dreta, vestida amb l'hàbit de clarissa (amb els 
tres nuus), i amb alguns dels seus atributs: una creu rematada amb una branca d'olivera i 
una custòdia a l'altre mà.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 93 x 72                                

Mides del paper 210 x 150                            

Establiment o impremta

Impr. de Guasp

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada per tres orles diferents.                                                       
Tenim dues còpies iguales del mateix gravat, però una d'elles presenta una rotura en un dels 
seus extrems.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0045

Títol, any Nostra Senyora del Roser

Transcripció de la lletra NOSTRA SEÑORA DEL ROSER/ par tots los seus devots y benefactors

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa la Verge, entronitzada i amb el Nin en braços, entregant un rosari a 
Sant Domingo de Guzmán, a l'esquerra. A la dreta hi ha Santa Catalina de Sena, la qual reb 
el rosari de mans del Nin.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 80 x 56                                

Mides del paper 213 x 155                            

Establiment o impremta

Tip. Felipe Guasp (1812- 1862)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies iguales del mateix gravat.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0046

Títol, any Sant Sebastià

Transcripció de la lletra EL ÍNCLIT MARTIR DE SESUCRIST/ SANT SEBASTIÁ/ par tots los seus devots y benefactors

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge es pot veure a Sant Sebastià, fermat a un tronc d'arbre i amb una fletxa clavada 
en un dels seus costats. Al fons, podem veure una escena de paisatge.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 113 x76                               

Mides del paper 215 x 157                            

Establiment o impremta

Tip. de F. Guasp (1812- 1862)

Estat de conservació Bo, però el gravat ha estat doblat per la meitat i aquest crull ha afectat a la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una orla feta a base de motius pseudovegetals.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0047

Títol, any Sant Jaume

Transcripció de la lletra LA IMAGEN DEL GLORIOSO APÓSTOL/ SANTIAGO/ PATRON DE LAS ESPAÑAS/ Y TITULAR 
DE LA IGLESIA DE SU NOMBRE/ EN ESTA CIUDAD DE PALMA.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Jaume descalç, dret, amb la capa de pelegrí, el capell d'ala 
ample baix el braç, una vara a la mà, i una cartella en la que es pot llegir "Pro sa/lute ejus/ 
transmi/sisti me/ Domine".

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 84 x 59                                

Mides del paper 217 x 153                            

Establiment o impremta

Imprenta de Guasp

Estat de conservació Regular; el gravat té algunes taques d'humitat i diversos trencaments per tots els 
costats, però aquestes no afecten a la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena es troba emmarcada dins una orla feta a base de motius pseudovegetals.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0048

Títol, any Santa Catalina

Transcripció de la lletra SANTA CATALINA/ VÍRGEN Y MÁRTIR,/ Patrona del Hospital llamado de Santa Catalina/ de 
los Pobres.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Santa Catalina d'Alexandria amb els seus símbols del martiri: la roda 
del suplici, l'espasa amb la que la decapitaren (aquesta es troba sobre el cap decapitat de 
l'emperador Maximià) i una palma a l'altre mà.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 93 x 64                                

Mides del paper 218 x 155                            

Establiment o impremta

Guasp

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Aquest gravat té dues còpies que es diferencien per les orles que les emmarquen: tant a una 
com a l'altre, l'escena es troba emmarcada per dues orles: una geomètrica i l'altre vegetal.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0049

Títol, any Mare de Déu de la Salut

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD/ QUE SE VENERA/ EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta a la Mare de Déu de la Salut amb el Nin, sobre un pedestal i baix un 
mantell brodat, que és venerada a l'església de Sant Miquel, de Palma.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 84 x 53                                

Mides del paper 152 x 103                            

Establiment o impremta

Impr. de Guasp

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0050

Títol, any La Verge amb el Nin i dos monjos

Transcripció de la lletra Corazon de mi amable Salvador, / haz que arda y siempre crezca en mi tu amor.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Dos monjos agonellats, amb lliris a la mà, adoren a la Verge i el Nin, que es troben entre 
els núvols, amb el Cor a la mà.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 107 x 73                              

Mides del paper 157 x 111                            

Establiment o impremta

Imprenta de Guasp

Estat de conservació Dolent; taques, crulls i un trencament a la zona superior dreta

Referències bibliogràfiques

Observacions A la part posterior del gravat podem veure una sèrie de comptes i números.  A més, la imatge 
és la mateixa que la del XIL- 0195, amb la diferència de les orles que l'envolten i la inscripció 
que hi ha a la zona inferior.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0051

Títol, any Sant Josep i el Nin. 1783

Transcripció de la lletra

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Josep, dret, amb el Nin Jesús en braços. Aquest també porta 
una sèrie de flors a les mans, símbol de puresa. Els dos estan dins un paisatge, amb una 
sèrie de roques al voltant, núvols i el raig de l'Esperit Sant (no visible).

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 178 x 126                            

Mides del paper 313 x 216                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0052

Títol, any Santa Elena

Transcripció de la lletra SANTA ELENA EMPERATRIZ/ MADRE DEL EMPERADOR CONSTANTINO/ QUE SE VENERA EN 
LA PARROQUIAL DE SANTA CRUZ.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge podem veure a Santa Elena dreta, en primer pla, amb la corona i el mantell  
imperial, sostenint la Creu i els claus de Crist. Al fons, un paisatge urbanitzat en el que es 
distingeix una església.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 110 x 75                              

Mides del paper 219 x 160                            

Establiment o impremta

Impr.de Guasp, 1881

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions L'escena està emmarcada per una cartel·la, dues palmes i una decoració floral a la zona 
superior. A més,hi ha una altra orla a la part exterior. El gravat està realitzat sobre una fulla de 
mercaderies del Port (es pot veure a la part posterior).

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0053

Títol, any Sant Tomàs de Aquino, 1755

Transcripció de la lletra

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Sant Tomàs, amb l'hàbit de dominic i un sol sobre el seu pit, està situat davant un altar, 
amb un crucifixe, un llibre obert i una ploma. Al seu costat un angelet sosté un cordó amb 
les mans.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 179 x 136                            

Mides del paper 315 x 220                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 123, 252.

Observacions El paper té una marca d'aigua: "P VIDAL Y F".

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0054

Títol, any Santa catalina d'Alexandria

Transcripció de la lletra

Gravador Melcior Guasp

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Personatge femení agenollat, amb un rosari al coll, un lliri i un llibre, davant la visió de 
Santa Catalina d'Alexandria

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 160 x 110                            

Mides del paper 318 x 224                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El paper té una marca d'aigua: "Y S"

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0055

Títol, any Escut heràldic

Transcripció de la lletra

Gravador Llorenç Vallespir

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Escut quarterat amb les armes dels Llabrés, Pomar, Estelric i el darrer sense identificar

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 130 x 107                            

Mides del paper 217 x 170                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0056

Títol, any Jesús crucificat

Transcripció de la lletra

Gravador Llorens Vallespir

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Jesus crucificat, en primer pla, en un espai amb una sèrie d'elements 
vegetals i núvols de forma circular rere ell. Al fons a la dreta es pot veure una ciutat 
emmurada.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 165 x 124                            

Mides del paper 214 x 160                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat presenta dues faltes a cada costat. El paper té una marca d'aigua: "V"

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0057

Títol, any Santa Gertrudis la Magna

Transcripció de la lletra

Gravador Llorenç Vallespir

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Santa Gertrudis, amb l'hàbit benedictí i el bàcul baix els seus peus, rep a Jesús Nin de mans 
de la Verge, que baixa del cel sobre un núvol.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 188 x 136                            

Mides del paper 219 x 162                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones : la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 136, 253.

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0058

Títol, any Ramon Llull

Transcripció de la lletra Aña. An Magnificat Beati Matyris Raymundi Lulli Maioricensis./ RAYMUNDUS preciolae laudis 
abundus, Doctor profundus, regnat fine/ fine iucundus:…

Gravador Llorenç Vallespir

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Ramon Llull, amb el llibre i la ploma als seus peus, està agenollat davant la Verge i el Nin, 
sobre els núvols. Són de destacar també les quatre escenes que es representen a l'orla que 
envolta el gravat.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 168 x 126                            

Mides del paper 422 x 306                            

Establiment o impremta

Imp. Salvador Vic

Estat de conservació Conservació desigual a les diferents còpies

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim 4 còpies, amb un estat de conservació desigual: dues d'elles presenten alguna rotura, 
que demostra que han estat doblades per la meitat. El paper té una marca d'aigua: un escut.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0059

Títol, any Sant Elies

Transcripció de la lletra S. ELIAE PROPHETAE SIMUL. AGRI. IN BASILICA VATICANA CUM CARMELITARUM/ 
FUNDATORIS EL OGIO, ERECTI, ICON GRAPHICE EXPRESSA.

Gravador Llorenç Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena En la imatge podem veure la figura de Sant Elies, sobre un pedestal, amb un dels seus 
símbols: la roda del carro de foc. Aquest sant és considerat pels carmelites el seu fundador 
i patró, d'aquí la inscripció baix la imatge.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 221 x 152                            

Mides del paper 312 x 212                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques Forteza Oliver, M.: La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones: la  
imprenta Guasp (1576/1958). Palma, Olañeta, 2007. p. 127,130.

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0060

Títol, any Sant Joaquim i Santa Ana

Transcripció de la lletra S. JOAQUIN Y S.ª ANA.

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la Verge nina, amb els seus pares, Sant Joaquin i santa Ana. La Verge 
sosté un llibre a les mans, i els seus pares la contemplen. Un marc ovalat, amb decoració 
floral sobre aquest, emmarca l'escena.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 92 x 61                                

Mides del paper 324 x 222                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies iguales del mateix gravat. Aquest es troba a la mateixa fulla que el gravat 
XIL- 0061.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0061

Títol, any San Andreu Avel·lí

Transcripció de la lletra S. Andres Avellino.

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta a Sant Andreu Avel·lí, un sant teatí del segle XVI, amb unes flors a la 
mà, símbol de puresa. Un marc ovalat, amb decoració floral sobre aquest, emmarca 
l'escena.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 97 x 70                                

Mides del paper 324 x 222                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim dues còpies iguales del mateix gravat. Aquest es troba a la mateixa fulla que el gravat 
XIL- 0060.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0062

Títol, any Nostra Senyora de la Cova Santa, 1763

Transcripció de la lletra N. S. DE LA CUEVA SANTA.

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta una imatge de la Verge, ja major, dins un reliquiari. Sobre aquestes es 
poden veure dues parelles d'angelets.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 115 x 81                              

Mides del paper 263 x 172                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques AAVV: Gran Enciclopedia de Mallorca, Vol. 10, p. 213.

Observacions Aquesta iconografia es troba molt estesa per terres valencianes, amb un santuari dedicat a ella, 
situat a 12km. de la localitat de Altura, a Castelló. A Mallorca, era venerada al monestir de 
l'Olivar, des d'on passà, el 1837, a Santa Clara.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0063

Títol, any Sant Francesc de Paula

Transcripció de la lletra S. FRANCISCO DE PAULA F.

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta al sant, fundador de la Ordre dels Mínims, vestit amb l'hàbit i on es pot 
veure el seu lema "Charitas" sobre el seu pit. Amb una mà porta la vara o bastó. La imatge 
està situada dins un marc ovalat, amb decoració floral sobre aquest.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 90 x 66                                

Mides del paper 90 x 66                                

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular, a causa de la retallada a la zona superior i inferior.

Referències bibliogràfiques

Observacions EL gravat es troba retallat, afectant al nom del gravador. També presenta una inscripció 
darrera, a tinta: " … de Juan Capó Clerigo".

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0064

Títol, any Sant Josep

Transcripció de la lletra S. Josef.

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge podem veure a Sant Josep amb el Nin en braços, amb una actitut amorosa. 
També podem veure el seu bastó, que ha florit a la zona superior (aquesta vara florida 
apareix en un relat apòcrif). Al fons, una sèrie d'arbres i una petita esglesiola.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 71 x 50                                

Mides del paper 105 x 83                              

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; el paper presenta algunes taques d'humitat.

Referències bibliogràfiques

Observacions La imatge es troba emmarcada per una orla ovalada.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0065

Títol, any La Divina Pastora

Transcripció de la lletra Divina Pastora

Gravador Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor Muntaner

Descripció de l'escena L'escena representa a Maria asseguda, vestida com una pastora, amb el Nin en braços, i 
amb tres ovelles al seu costat. La seva actitut és de protecció del ramat, ja que amb el 
mantell tapa una de les ovelles. Al fons, un paisatge boscós i un àngel.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 113 x 75                              

Mides del paper 170 x 116                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La imatge es troba emmarcada per una orla ovalada.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0066

Títol, any Nostra Senyora dels Dolors

Transcripció de la lletra N.S. DE LOS DOLORES

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta una imatge central, la Verge aguanta el cos mort de Jesus, i una sèrie 
d'escenes secundàries, al seu voltant, que representen diversos episodis de la vida de 
Jesús. Totes elles tenen emmarcament ovalat i decoració floral al voltant.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 134 x 93                              

Mides del paper 165 x 132                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0067

Títol, any Sant Gaietà

Transcripció de la lletra S. Cayetano Fund.

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta al sant, cofundador dels Teatins, vestit amb l'hàbit sacerdotal i amb el 
Nin Jesús en braços.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 92 x 62                                

Mides del paper 120 x 105                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El mateix gravat el tenim també amb la tècnica calcogràfica, amb el codi CAL-0003.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0069

Títol, any El Cor de Jesús

Transcripció de la lletra Dame Hijo, tu Corazón, y toma el Mío

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El Nin Jesús ens ofereix el seu Cor. Aquest es troba assegut en un paisatge rocós, amb un 
angelet a la seva esquerra.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 102 x 70                              

Mides del paper 125 x 94                              

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim tres còpies del mateix gravat, i en una d'elles es poden veure les inicials BF, escrites a 
llapis, a l'angle superior dret.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0070

Títol, any Ramon Llull, 1770

Transcripció de la lletra Grabado por Franco. Muntaner Academico superno (pr. S. M.) de la Rl. De Sn. Ferndo. En 
Mallorca. 1770

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Ramon Llull, amb el llibre i la ploma, està acompanyat de dos angelets, que porten altres 
llibres, plomes, corones i les insignies de Doctor. Al fons un vaixell i l'ermita de Miramar 
(idealitzada).

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 171 x 128                            

Mides del paper 212 x 150                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular, ja que es troba retallada

Referències bibliogràfiques BSAL I (1885- 1886), T. 26, p. 7, lam. XXV.

Observacions El mateix gravat el tenim també amb la tècnica calcogràfica, amb el codi CAL-0006.                
La imatge es troba retallada i aferrada sobre una cartolina.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0071

Títol, any Nostra Senyora dels Dolors

Transcripció de la lletra N.S. DE LOS DOLORES

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a la Verge Maria, assegura als afores d'una ciutat emmurada, en actitut 
d'oració i amb una espasa clavada en el seu cor, símbol del dolor i el patiment.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 218 x 139                            

Mides del paper 301 x 207                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: el gravat presenta algunes petites taques d'humitat, sobre tot a la part 
exterior del paper.

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat està aferrat sobre una cartolina de 333 x 232 mm.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0072

Títol, any Retrat d'Ambrosio de Morales, 1789

Transcripció de la lletra

Gravador Francesc Muntaner

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Ambrosio de Morales va ser un humanista, historiador i arqueòleg del s. XVI. Aquest està 
retratat amb un llibre a la mà. Es conserva una altre còpia on ja s'identifica el personatge, a 
"Retratos de los españoles ilustres", publicat a Madrid el 1791.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 298 x 185                            

Mides del paper 363 x 258                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat està aferrat sobre una cartolina de 465 x 319 mm.                                                    
A la part posterior hi ha un llistat d'elements de roba, escrit a lapis.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0073

Títol, any Temptacions de Sant Antoni Abat, 1777

Transcripció de la lletra San Antonio Abad

Gravador Josef Muntaner

Pintor D. Teniers (1610- 1690)

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena, poc habitual, representa a Sant Antoni dins una cova, vestit amb l'hàbit de l'odre 
de Sant Antoni, orant davant un altar improvitzat, mentre que el diable, al seu costat i vestit 
de pelegrí, el tempta. Al fons hi ha diversos animals monstruosos.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 309 x 233                            

Mides del paper 414 x 314                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions És una imatge de prova, ja que a la part posterior es veuen altres imatges, com per exemple un 
escut de Palma.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0074

Títol, any Nostra Senyora del Roser

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA  DEL ROSARIO./ Rezando el Rosario de la Virgen Santísima se ganan 
1.524,000 días de indulgencia,/ y por llevar el Rosario 8,200.

Gravador Romeu

Pintor

Dibuixant Joan Serra

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la Verge i el Nin en el moment en que aquest entrega el rosari a Sant 
Domingo de Guzman, que es troba agenollat. Al costat del sant hi ha un ca, símbol de 
fidelitat, i una sèrie de llibres. L'escena es situa en un paisatge exterior.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 199 x 153                            

Mides del paper 503 x 325                            

Establiment o impremta

Imp. De Villalonga  (1804- 1854)

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions La imatge té dos noms gravats: J. Serra, a l'esquerra, i Romeu a la dreta.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0141

Títol, any Nostra Senyora de les Angoixes

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, / que se venera en la Iglesia de san/ Francisco de 
Asis.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat representa a Nostra Senyora de les Angoixes, en el centre i sobre un pedestal, 
coronada i amb les mans creuades i aguantant una creu. Al costats, dos caps d'angelets, 
que sobresurten dels núvols, i un ciri baix aquests.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 80 x 59                                

Mides del paper 152 x 105                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat és el mateix que en el cas de la XIL- 0010. La diferència es troba en la inscripció 
inferior i en l'orla que l'envolta.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0144

Títol, any Nostra Senyora de Lluc

Transcripció de la lletra LO IMATGE DE/ NOSTRA SEÑORA DE LUCH/ PAR TOTS LOS SEUS DEVOTS/ Y 
BENEFACTORS.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a Nostra Senyora de Lluc, amb el Nin en braços, en el cel, envoltat de 
núvols i angels. Baix aquesta hi ha una representació del monestir i, en els extrems, un 
capellà i un pastor agenollats, els dos personatges a qui se'ls va aparèixer.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 92 x 68                                

Mides del paper 221 x 154                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo; es poden veure algunes taques en el paper, però cap d'elles afecten la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions Tenim 5 còpies de dues mides de paper, amb una qualitat i conservació diferent. Una d'elles té 
una inscripció darrere: una sèrie de comptes. La imatge és la mateixa que la XIL- 0149, però 
varia l'orla que l'envolta i la inscricpció de la zona inferior.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0149

Títol, any Nostra Senyora de Lluc

Transcripció de la lletra NUESTRA SEÑORA DE LUCH/ QUE SE VENERA/ EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a Nostra Senyora de Lluc, amb el Nin en braços, en el cel, envoltat de 
núvols i àngels. Baix aquesta hi ha una representació del monestir i, en els extrems, un 
capellà i un pastor agenollats, els dos personatges a qui se'ls va aparèixer.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 93 x 69                                

Mides del paper 230 x 163                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Dolent; aquesta presenta alguns crulls i algunes taques.

Referències bibliogràfiques

Observacions La imatge és la mateixa que la XIL- 0144, però varia l'orla que l'envolta i la inscricpció de la 
zona inferior.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0151

Títol, any Santa Plautila

Transcripció de la lletra STA. PLAUTILA VEN. Y MARTIR,/ Que se venera en la capilla de las hijas de Maria de la 
parroquial iglesia de Sta. Eulalia.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena El gravat presenta el sepulcre de la santa, situat dins l'església parroquial de Santa Eulàlia. 
La figura jacent es troba sobre una sèrie de coixins i enmig de dues columnes que aguanten 
un entaulament decorat amb fulles.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 101 x 165                            

Mides del paper 160 x 228                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Dolent; el paper es troba molt deteriorat; presenta esquerdes i trencaments en el paper.

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0155

Títol, any Nostra Senyora de la Salut

Transcripció de la lletra COFRADES/ DE/ NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD/ QUE SE VENERA/ EN LA PARROQUIAL 
IGLESIA DE SAN MIGUEL.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta la figura de la Verge, amb el Nin en braços, situada sobre una peana i 
baix un arc de mig punt. Tot l'espai es troba decorat amb elements vegetals.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 84 x 63                                

Mides del paper 160 x 108                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: presenta els cantons retallats i una taca a la dreta, que no afecta la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0163

Títol, any Santa Anna

Transcripció de la lletra SANTA ANA, MADRE DE MARIA SANTISIMA,/ QUE SE VENERA E LA PARROQUIAL DE SAN 
MIGUEL.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge veim a Santa Anna, amb la Verge assegura sobre ella, i sant Joaquim a la seva 
dreta, agenollat. A l'esquerra hi ha un àngel, que porta una corona i un lliri. A la zona 
superior veim l'Esperit Sant en forma de colom.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 154 x 113                            

Mides del paper 218 x 159                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0166

Títol, any Sant Emigdio

Transcripció de la lletra EL GLORIOSO OBISPO Y MARTIR/ SAN EMIGDIO/ ABOGADO CONTRA TERREMOTOS/ que se 
venera en el santo Hospital general de Mallorca.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena A la imatge podem veure al sant sobre una sèrie de núvols, que observa les conseqüències 
dels terratrèmols (destrucció d'una ciutat i les ones en el mar).

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 109 x 88                              

Mides del paper 226 x 154                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Conservació desigual de tots els gravats, però l'estat general és regular, ja que 
presenten forats o trencaments.

Referències bibliogràfiques Checa Cremades, F.; Carrete Parrondo, J.; Bozal, V.: El grabado en España, 
siglos XV al XVIII. Summa Artis, XXXI. Madrid, Espasa Calpe, 1987. p. 417.

Observacions A la col·lecció de la SAL hi ha dues còpies d'aquest gravat, amb un estat de conservació 
desigual.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0171

Títol, any Nostra Senyora del Carme

Transcripció de la lletra Nª Sª DEL CARMEN./ QUE SE VENERA EN EL HOSPITAL GENERAL.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta a la Verge i el Nin, els dos amb l'escapulari de l'Ordre del Carme a les 
mans. La Verge està coronada i presenta les dotze estrelles al voltant del seu cap. Els dos 
es troben sobre núvols. Al costat, quatre homes estan agenollats.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 70 x 55                                

Mides del paper 215 x 150                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat està emmarcat per una orla daurada.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0177

Títol, any El Beat Alonso Rodríguez

Transcripció de la lletra EL BEATO ALFONSO RODRIGUEZ.

Gravador Torner (Miquel)?

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa al Sant davat Crist i la Verge, sobre els núvols. Aquesta es desenvolupa 
a la badia de Palma, amb Ciutat i la Seu al fons. La verge té un mapa de Mallorca a les 
seves mans. Diversos àngels envolten les figures principals.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 113 x 74                              

Mides del paper 130 x 78                              

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular: aquest es troba retallat per la línia del gravat.

Referències bibliogràfiques

Observacions El gravat està retallat. Aquest és el mateix que el de XIL- 0032, però es diferencia per la 
inscipció de la part inferior i en que aquell es troba signat per l'autor. La datació estaria entre 
1825 (any de la beatificació) i 1888 (any de la canonització).

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0180

Títol, any Sant Gaietà

Transcripció de la lletra Lo imatge del glorios patriarca/ y pare de la providencia San/ Cayetano fundador, que se ve-
/nera en la parroquial Iglesia de/ Sant Jaume.

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena La imatge presenta al sant, cofundador dels Teatins, en un paisatge vegetal, envoltat 
d'ocells, un lliri (símbol de puresa) al seu davant i una ermita rere ell. El sant rep els rajos 
de l'Esperit Sant (no visible a l'escena).

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 74 x 55                                

Mides del paper 230 x 165                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; el paper està romput per la zona superior dreta. Aquesta trencadura, però no 
afecta la imatge.

Referències bibliogràfiques

Observacions Una orla, feta amb motius vegetals, emmarca l'escena i el texte de la zona inferior.

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0181

Títol, any Lapidació de Ramon Llull

Transcripció de la lletra

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena presenta la lapidació de Ramon Llull de mans d'una sèrie de musulmans. Aquesta 
té lloc als afores d'una ciutat, identificada com, que es pot veure al fons de la imatge.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 118 x 176                            

Mides del paper 118 x 176                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Regular; el paper es troba retallat per la línia exterior del gravat.

Referències bibliogràfiques

Observacions El paper es troba retallat per la línia del gravat

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0189

Títol, any Sant Josep

Transcripció de la lletra S. Joseph.

Gravador Tauló

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena L'escena representa a Sant Josep, dret, amb el Nin Jesús en braços. Aquest també porta 
una sèrie de flors a les mans, símbol de puresa. Els dos estan dins un paisatge, amb una 
sèrie de roques al voltant, núvols; el Colom de l'Esperit Sant està sobre ells.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 135 x 92                              

Mides del paper 312 x 215                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions En el paper es pot veure una marca d'aigua: P

Altres imatges



Número d'inventari XIL- 0195

Títol, any El cor de Jesús

Transcripció de la lletra CORAZON DE MI AMABLE SALVADOR,/ HAZ QUE ARDA Y SIEMPRE CREZCA EN MÍ TU 
AMOR./ OFERTA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS.// Yo N.N. deseando seros..

Gravador sense identificar

Pintor

Dibuixant

Inventor

Descripció de l'escena Dos monjos agonellats, amb lliris a la mà, adoren a la Verge i el Nin, que es troben entre 
els núvols, amb el Cor a la mà.

Tècnica utilitzada Xilografia

Mides del camp-gravat 106 x 73                              

Mides del paper 218 x 160                            

Establiment o impremta

Estat de conservació Bo

Referències bibliogràfiques

Observacions A la col·lecció hi ha 5 copies d'aquest gravat, amb mides i estat de conservació desigual. A més, 
la imatge és la mateixa que la del XIL- 0050, amb la diferència de les orles que l'envolten i la 
inscripció que hi ha a la zona inferior.

Altres imatges
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