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La Nostra Terra, des de la seua creació ja fa més de vint-i-cinc anys, té com a una de les seues finalitats fonamen-
tals la defensa, la divulgació i la difusió del patrimoni cultural, des del punt de vista històric, artístic, lingüístic, 

folklòric o econòmic de la ciutat d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida. Raó per la qual, i seguint amb la iniciativa 
encetada amb l’organització de l’exposició dels Il·lustres Oblidats i Desconeguts d’Ontinyent (I) que vam poder 
realitzar en aquest mateix Centre Cultural de Caixa Ontinyent pel juny de 2010, hem volgut oferir una exposició 
monogràfica al voltant d’un d’aquestos personatges com fou el gravador del segle XVIII Pedro Lozano. 

En els primers temps de les reproduccions dels llibres, abans del sorgiment de la impremta, l’estampació 
d’imatges es considerava un simple mitjà de comunicació. Amb la invenció de la impremta per part de Johann 

Guttemberg en el segle XV comença a generar-se una nova disciplina artística: el gravat. Però no va ser fins al 
segle XVIII quan les estampacions van gaudir de la seua màxima consideració com a vehicle d’expressió artística. 

En aquest sentit, al segle XVIII, la figura del gravador aconsegueix la màxima consideració ja que les seues 
obres adquireixen la categoria d’obres d’art. Doncs és en aquest moment, en el període de major qualitat artís-

tica en la història del gravat, quan apareix la figura de Pedro Lozano, un ontinyentí  reconegut com a un distingit 
gravador de l’època.

La Nostra Terra conserva al seu arxiu digital, gràcies a la Biblioteca Municipal de Albacete, l’obra més impor-
tant, representativa i reconeguda d’aquest artista com és la col·lecció de gravats sobre l’Antic Testament i el 

Nou Testament. Aquesta comprèn un total de 178 estampes en les quals es representen, amb mestria i destresa, una 
sèrie de capítols bíblics de gran qualitat artística i de la qual els mostrem una reproducció d’alguns gravats per tal 
de poder ser contemplats i admirats, a més de la publicació d’un catàleg perquè en quede constància. 

Estem convençuts que La Nostra Terra ha de seguir sent un dels motors de la cultura d’Ontinyent i de la Vall 
d’Albaida i en eixe sentit, amb la col·laboració d’institucions com Caixa Ontinyent, volem seguir treballant.

PRESENTACIÓ



PEDRO LOZANO:
ELS ORÍGENS

Diverses publicacions nacionals i internacionals on apareix el nom del nostre artista com a 
gravador de reconegut prestigi.

Poques són les dades biogràfiques que s’han conservat de Pedro 
Lozano, fins i tot es desconeix la data exacta de la seua mort. 

La majoria dels investigadors es referixen a Lozano com a nascut 
a Ontinyent en l’any 1745, així ho fan el baró de Alcahalí al seu 
Diccionario biogràfico de artistas valencianos o Carlos Sarthou y 
Carreres a la Geografía General del Reino de Valencia, Provincia 
de Valencia, (Tomo II). Als arxius conservats a l’església parroquial 
de Santa Maria d’Ontinyent es comprova com el cognom Lozano 
es repetix amb certa freqüència en casaments fins a 1685, a partir 
d’esta data, desapareix. 
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De la seua obra cal destacar: la Colección de Estam-
pas que representa las principales cosas del Viejo 

y Nuevo Testamento. Obra útil para la ynstrucción de 
la Juventud, editada per Antonio de Sancha amb 178 
estampes de l’Antic Testament (1774) i del Nou Tes-
tament (1778); els retrats del duc d’Alba de 1765 i del 
marqués de Santa Cruz del mateix any, conservats tots 
dos a la Biblioteca Nacional i que formen part d’una 
col·lecció sobre personatges il·lustres de la història 
d’Espanya; la col·laboració en la realització d’una sèrie 
sobre les antiguitats àrabs a Espanya, publicades per la 
Imprenta Real en 1804; la participació en les planxes per 
a la sèrie Medios para prevenir la fiebre amarilla, entre 
els anys 1805 i 1806; també ens ha arribat la realització 
d’alguna estampa solta com ara la de la Mare de Déu 
de Tómalos; per últim els estudis o esbossos de la còpia 
de l’escultura grega realitzada per Agasias d’Efes al se-
gle I aC., coneguda també amb el nom d’Hoplitódromo 
(vencedor de carrera armada) o més col·loquialment el 
Gladiador Borghese, que van servir per a determinar el 
concurs que la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando va celebrar el 14 de novembre de 1762.  

Amb aquests arguments i les referències textuals i bi-
bliogràfiques consultades i exhaustivament contrasta-
des, l’associació cultural La Nostra Terra està en dis-
posició d’afirmar l’autenticitat de l’origen ontinyentí de 
Lozano.

El Gladiador Borghese, que va servir per a determinar el concurs que la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando va celebrar el 14 de novembre de 1762.

PEDRO LOZANO:
L’OBRA



PEDRO LOZANO I
EL GRAVAT DEL SEGLE XVIII El segle XVIII comença a Espanya d’una manera con-

vulsa, la mort sense descendència del rei Carles II 
ocasiona un conflicte bèl·lic per la successió del tron ca-
tòlic. La guerra es guanyada per Felip d’Anjou i suposa el 
canvi dinàstic de la monarquia espanyola dels Habsburg 
als Borbó. El nou rei, Felip V, imposarà una nova organit-
zació de l’estat, centralitzat i absolutista, seguint el model 
francés.

Pel que fa a les arts, la monarquia els donarà el seu su-
port amb la creació de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, fundada per Felip V l’any 1744 i re-
glamentada de manera oficial pel seu fill, Ferran VI, en 
1757 amb el nom original de Real Academia de las Tres 
Nobles Artes de San Fernando. Amb unes directrius artís-
tisques clarament marcades, basades en l’estètica i el gust 
de l’antiguitat clàssica, suposarà el pilar fonamental per 
l’assoliment de l’art neoclàssic a Espanya. També amb la 
finalitat d’establir un monopoli artístic, així com de con-
trolar la producció de l’art dins dels paràmetres polítics i 
religiosos establerts.Escut de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.



Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Madrid.
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Papereta que testimonia la participació de Pedro Lozano al concurs celebrat per 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 3 de juny de 1763.

Quant al gravat, hem d’assenyalar que especialment la 
primera meitat de segle va ser poc productiva tant pel que 
fa a la quantitat com a la qualitat de les obres, encara molt 
lligades al gust i la tradició barroques. La situació comen-
çarà a canviar a partir de la dècada dels cinquanta amb 
el nomenament de Juan Bernabé Palomino, que ja havia 
sigut gravador de cambra, en l’any 1752 com a director 
de gravat de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando fins la seua mort en 1777 i de Tomás Francisco 
Prieto com a mestre gravador de medalles i de la Casa de 
Moneda. Prieto també va tindre un paper destacat en la 
posterior fundació de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de València. Aquest període, propici per al 
desenvolupament i consolidació del gravat a Espanya, es 
vorà afavorit per l’arribada al tron de Carles III en 1759, 
aquest monarca introduirà reformes econòmiques, polí-
tiques i socials per tal de modernitzar el país. Les idees 
de la Il·lustració, provinents Gran Bretanya i França, co-
mencen a calar en la societat espanyola. El rei s’envolta 
d’un grup de ministres que tractaran de dur a terme les 
necessàries reformes, entre els quals cal destacar Jove-
llanos, Campomanes o el comte de Floridablanca, entre 
d’altres, i la fundació i promoció d’institucions o associ-
acions culturals com ara la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País.

Dibuix preparatori del Gladiador Borghese.



Model de la còpia de l’escultura grega d’Agasias d’Efes. Segle I aC.

Serà a partir d’estos moments quan es produïsca el gran 
moment del gravat espanyol, la seua època daurada, pel 
que fa a la producció d’obres i d’artistes, és el torn de 
Pedro Lozano, pensionat a la Cort. Els sistemes d’ajudes i 
pensions de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando augmenten considerablement l’interés d’aquells 
que s’hi volen dedicar: “Para el estudio del grabado, se-
llos y medallas han de residir en París los pensionados 
[...]. Ha de haber en la Corte algunos discípulos pensio-
nados para el arte del grabado, los cuales estarán bajo 
la dirección de los maestros que se los asignara, y los 
obedecerán en lo respectivo a sus estudios, asistiendo a 
ellos puntualmente por mañana y tarde. Todos los meses 
presentarán en la Junta ordinaria los trabajos en que se 
exerciten, para que por este medio se halle siempre infor-
mada de sus progresos. Asistirán precisamente todas las 
noches a los estudios de la Academia, acreditando más 
que otros su aplicación”.

Els progressos a tots el nivells quedaran palesos molt 
prompte. El gravat es converteix en un mitjà d’expres-
sió plàstica i visual de primer ordre: la reducció del cost 
davant la pintura i la fàcil difusió, mitjançant les imprem-
tes, el converteixen en el mitja adequat de la Il·lustració 
i el Despotisme Il·lustrat, en el millor vehicle per a fer 
arribar la cultura i el coneixement al poble. El gravador, 
pitjor considerat que els pintors o escultors, deixa de ser 
un personatge anònim i comença a ser reconegut soci-
alment com artista i creador, amb anterioritat únicament 
gaudien d’aquest privilegi els gravadors de cambra. És 
també a partir dels anys cinquanta quan arriben a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, provinents 
de tota Espanya, alumnes per a aprendre i perfeccionar 
la seua tècnica i el seu art. En aquest apartat destacarà 
l’aportació de les terres valencianes, lloc principal d’ori-



gen dels gravadors més significatius del moment. A més 
de Pedro Lozano cal afegir: Juan Bautista Ravanals, Hi-
pólito Rovira, Fernando Selma, José Joaquín Fabregat, 
José Antonio Jimeno, Vicente Galcerán, els germans José 
i Tomás López Enguidanos i el d’un altre il·lustre onti-
nyentí, Bartolomé Sáiz Ureña. Raó per la qual, la millor 
producció de gravat espanyol del segle XVIII estava en 
mans d’artistes valencians.

Els premis, les mencions i beques d’estudi eren l’incen-
tiu i la recompensa buscada per tots per tal de surar a 
la Cort i gaudir de prestigi i reconeixement. En 1757, la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando incorpo-
ra per primera vegada el gravat als concursos de premis. 
És ací on trobem referències exactes de les participaci-
ons de Pedro Lozano. La primera d’elles en 1756, quan 
Lozano contava únicament amb 11 anys. La precocitat 
d’alguns artistes és habitual en l’època, com ara el del 
mateix Vicente Galcerán, deixeble de Ravanals i Rovira, 
que ja era reconegut en l’ofici de gravador des dels 11 
anys. En aquestos concursos la primera prova consistia 
en “la realización de una prueba de pensado” en la qual 
els aspirants havien de dibuixar “el grupo de Hércules y 
Anteo” i una “prueba de repente” en què havien de di-
buixar l’estàtua de “Antínoo”. Lozano no va obtenir cap 
menció. L’any 1760, és convoca el concurs de premis de 
pintura que consistia en “la realización de una prueba de 
pensado: El Rey Don Bermudo de León acaba de ganar 
una batalla a los Moros cerca de Burgos, cede al Reino 
a su sobrino Don Alonso el Casto, hace que los grandes 
aclamen al Rey, le pone por su mano las vestiduras reales 
y toma para si los hábitos de Diacono, todo a presencia 
de la Reyna y de la corte. Se ha de dibujar este suceso 
en un pliego de papel de Holanda de marca mayor”. En 
aquest concurs ocorre un fet anecdòtic, i és que el nos-

tre gravador no es va presentar a la prova el dia fixat, 
sinó dos dies més tard, encara que la Junta va tenir en 
compte el dibuix que havia realitzat per a l’oposició als 
premis, així com la prova que va executar per a la pensió, 
la qual es va votar i per ser d’una gran qualitat se li va 

Gravat de D. Fernando Álvarez de Toledo, Duc d’Alba, realitzat per Lozano 
l’any 1765.



en que “se dibujará en medio pliego de marca imperial 
el gladiador de la Academia, y reducido al tamaño de 
una cuartilla de papel común, se grabara una lamina de 
este tamaño, a todo buril, deben presentarse el dibujo 
original, la lamina y seis estampas”[...]. La prueba de 
repente consistió en dibujar la estatua de Santa Susana, 
que se encontraba en la Academia”.”Examinadas las 
pruebas de los opositores de este Arte [...]”, Lozano va 
obtindre dos vots pels quatre de Barcelón. L’última de 
les participacions de Lozano de la qual tenim constància 
és la del concurs del 3 de juny de 1763, “la oposición al 
premio para grabado en dulce”, de la qual es conserva 
una papereta que fa menció a l’acta del concurs i que 
reproduïm en aquest catàleg. 

Un altre fet que va permetre el desenvolupament del gra-
vat va ser l’aparició de nous gèneres, amb una finalitat 
científica, didàctica o divulgativa. Encara que la temàtica 
més habitual continua sent la religiosa.

També cal mencionar el gravat artístic en el qual predomi-
narà la reproducció d’obres de grans mestres de la pintura 
de segles anteriors com ara Velázquez, Tiziano, Murillo 
o el Greco. Un altre aspecte que va impulsar el gravat va 
ser la creació el 29 d’abril de 1789 de la Calcografía Real 
com un departament de la Imprenta Real. 

Per últim, no podem concloure aquest breu recorregut pel 
gravat espanyol del segle XVIII sense fer menció a Fran-
cisco de Goya, prolífic gravador amb les seues sèries dels 
Capritxos i Els desastres de la guerra, nascut tan sols un 
any després que Lozano. Tal vegada siga la grandesa i 
el reconeixement de Goya i la seua obra el que faça una 
ombra tan gran que oculte l’obra de molts altres contem-
poranis seus, com ara Pedro Lozano.

concedir el primer premi extraordinari de pintura. També 
destaquem el concurs en el qual “estan pensionados en 
la Corte Juan Barcelón y Pedro Lozano. Ambos se pre-
sentaron al concurso que la Academia convocó el 14 de 
novembre de 1762, cuya prueba de pensionado consistió 

Gravat de la sèrie de personatges il.lustres d’Espanya. D. Álvaro de Bazán, I 
Marqués de Santa Cruz. 1765.



PEDRO LOZANO:
LA TÈCNICA

La tècnica del gravat, o millor dit la manera de reproduir 
una imatge sobre un suport mitjançant l’estampació, té 
una llarga tradició, producció i una ampla diversitat de 
procediments i tècniques. En primer lloc, cal esmentar 
que molt sovint s’empra de manera incorrecta el terme 
gravat, ja que el gravat en si és en realitat el procés a tra-
vés del qual es realitza un dibuix incís sobre una matèria 
dura que s’utilitza per a reproduir-lo de manera múltiple 
sobre un suport, o siga estampant eixa superfície gra-
vada i entintada sobre un paper o un altre suport per tal 
d’obtenir una estampa, terme que defineix més correcta-
ment el producte final i que, majoritàriament i de manera 
inapropiada, anomenem amb el terme de gravat. 

A l’hora de parlar de la tècnica del gravat del segle 
XVIII, dins de les produccions artístiques i il·lustratives 
cultivades per Pedro Lozano, tot i que són moltes les 
que existien en aquella època, principalment la que 
s’emprava i  que vegem utilitzada per ell és l’anome-
nada tècnica del gravat calcogràfic.

La plasticitat i la versatilitat gràfica que s’aconsegueix 
a través d’un gravat calcogràfic, requisits buscats i de-
senvolupats pels artistes i il·lustradors del moment, no 
s’aconsegueixen emprant altres tècniques. Tot i que 
al segle XVIII estaven molt arrelades tècniques com 
la xilografia, la litografia o la serigrafia, amb una re-
productibilitat molt ràpida, més econòmica i amb més 
tirada que amb el gravat calcogràfic, és aquest, amb 
les seues diverses variants, el tipus de tecnologia més 
emprada i amb major reconeixement i tradició artística. 

El significat de la paraula calcografia prové dels termes 
grecs khalkós, que significa coure i altres aliatges com 
el zinc, l’estany i el plom,  i grápho, que vol dir referent 

Antiguedades árabes de España. 1787. Pedro Lozano va participar, junt a altres 
gravadors reconeguts com Carmona, Palomino o Tomás López entre altres, en 
aquesta ambiciosa obra de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.



a l’escriptura o al dibuix. O siga el terme gravat calco-
gràfic defineix aquells gravats que estan realitzats a tra-
vés de la gravació d’un dibuix incís sobre una planxa 
de coure o d’altre metall.

El procediment consisteix a realitzar la incisió d’un dibuix 
sobre una placa metàl·lica. Dins d’aquestes incisions, ex-
cavades en el metall, penetra la tinta que després es trans-
fereix al paper quan aquesta planxa es estampada sobre 
ell mitjançant una pressió. Aquesta pressió és exercida a 
través d’un tòrcul, un aparell que consisteix en una super-
fície plana en la qual es diposita el gravat damunt del pa-
per sobre els quals s’exerceix una pressió amb un cilindre 
metàl·lic de gran pes. Aquest procediment provoca una de 
les característiques més particulars del gravat calcogràfic, 
que no és una altra que el relleu o marca que queda en el 
paper amb la forma de la planxa. Aquesta marca rep el 
nom de cubeta, petjada, testimoni, canaló o taca.

El material emprat majoritàriament per a la fabricació 
de les planxes d’un gravat calcogràfic ha estat el coure. 
Aquest és el més idoni per les seues característiques de 
duresa, resistència i homogeneïtat, la qual cosa permet 
un traç més net al mateix temps que la planxa o matriu 
resisteix llargues tirades.

A l’hora de realitzar les incisions sobre el metall exis-
teixen diverses tècniques que depenen de les eines 
emprades per a fer les incisions o dels procediments 
de producció, tant si són d’incisió directa o indirecta. 
En el cas dels procediments d’incisió directa es dis-
tingeixen diversos tipus de gravats segons les eines 
amb les quals la planxa es ratllada. Per exemple els 
més comuns a l’època eren els gravats al burí o més 
coneguts com “talla dolça” i els de punta seca. 

Ntra Sra. de Tómalos, de Torrecilla de Cameros. Pedro Lozano. 
Gravat original del segle XVIII representant a la Virgen con el Niño, 
en un núvol i en el marc superior la Asunción y Dios Padre. Medides 
de l’original: 33 x 22,2 cms.



Per una altra banda, els gravats d’incisió indirecta es 
basen en la incisió química a traves de la corrosió del 
metall mitjançant un mordent. En aquestos tipus de 
gravats la planxa es untada amb una substància mor-
dent sobre la qual es realitza el dibuix, deixant lliure de 
mordent els traços. Així doncs, en sotmetre la planxa 
a un bany àcid, sols es corrou el metall desprotegit del 
mordent i per tant provocant els solcs sobre els quals 
després s’introduirà la tinta. L’aiguafort és el procés 
més important dins del grup dels gravats indirectes, 
nom que prové del bany d’àcid nítric a través del qual 
es sotmesa la planxa i que rep el nom d’aiguafort.  

Finalment, cal comentar que les tintes emprades per a 
la fabricació d’aquestos tipus de gravats a l’època de 
Lozano solien estar elaborades amb negre de fum i oli 
llinós que eren aplicades amb un pilots fets d’una tela 
de cotó nomenada tarlatana. 

Les produccions conegudes de Lozano estan exe-
cutades mitjançant la tècnica del gravat calcogràfic. 
En elles es veu la marca de la planxa sobre el paper, 
al mateix temps que s’identifiquen les traces incises 
en el metall fetes amb les diverses eines existents a 
l’època. Les característiques més notables de les es-
tampes de Lozano estan basades sobretot en el rigor 
acadèmic del moment, amb una alta profusió en el 
dibuix produint unes composicions molt riques en 
formes, moviments i amb una exhaustiva definició en 
els detalls, tal i com podran observar en la selecció 
d’estampes de l’Antic i el Nou Testament que hem 
reproduït per a aquesta exposició, on el nostre grava-
dor va aconseguir una excel·lent tècnica en el dibuix 
aplicada amb virtuosisme a l’art del gravat.
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EL  NOU  TESTAMENT
- selecció -

“La mujer adúltera”. Detall del gravat número 36 
de les produccions corresponents al Nou Testament.
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EL NOU  TESTAMENT
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“Ascensión del Señor”. Detall del gravat número 62 
de les produccions corresponents al Nou Testament.
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escrita de l’editor, tret de les citacions en revistes, diaris o llibres si se n’esmenta la procedència.
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CENTRE CULTURAL CAIXA ONTINYENT
C/. Gomis, 3 - 46870 ONTINYENT (València) - Tel. 96 291 91 95

Del 27 de maig al 19 de juny de 2011

Horari visites:

De dimarts a divendres: de 18:00 a 21:00 hores.  Dissabtes i diumenges: de 12:00 a 14:00 hores i de 18:00 a 21:00 hores.


