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Aquesta exposició ofereix un panorama representatiu de la història del gravat des del punt 
de vista del col·leccionista lleidatà d’art, resident a París, Antoni Gelonch Viladegut. En ella 
hi trobem un gran mosaic d’obra gràfica, amb una sorprenent diversitat de llenguatges 
que atorga a la mostra una riquesa i una varietat extraordinàries. La permanència del gravat 
permet al públic viatjar –de la mà d’aquells autors que han representat un paper important 
en el desenvolupament d’aquesta tècnica– per la història de l’estampació des dels seus 
inicis fins a l’actualitat. Es tracta d’una selecció de 110 peces que configuren les obres més 
significatives de la Col·lecció Gelonch Viladegut, i en la qual s’ha posat l’accent, d’una banda, 
en la interpretació que l’art contemporani fa del gravat com a llenguatge artístic original i 
totalment autònom i, de l’altra, en la varietat de les tècniques d’estampació emprades: de 
Dürer a Matta, passant per Rembrandt, Piranesi, Tiepolo, Watteau, Goya, Fortuny, Picasso, 
Léger, Dalí, Chagall, Miró, Moore, Clavé, Tàpies, Lichtenstein o Chillida entre d’altres.

El gravat prospera a Europa entre els segles XIV i XV quan les tècniques de fabricació de paper 
provinents d’Orient arriben al vell continent i es comencen a aplicar les primeres tècniques 
d’estampació, directament relacionades amb l’aparició de la impremta i la producció de llibres 
il·lustrats. Inicialment, doncs, el gravat estava destinat a divulgar una informació gràfica, era 
bàsicament una eina de comunicació de text i imatges. Amb aquesta finalitat, havia de 
mantenir-se durant molts anys com un instrument auxiliar de caràcter imitatiu i no com una 
proposició amb veu pròpia. Tot i això, progressivament, artistes com Dürer, Leonardo da 
Vinci, Rembrandt o Goya van realitzar, en el seu temps, obra gràfica d’una qualitat i valor 
inqüestionables, van atorgar a l’estampació un valor propi i singular i van desenvolupar 
el seu vessant creatiu, cada cop més lluny de la servitud exclusivament utilitària. El gravat 
esdevindria en aquest sentit un potent element de distribució i popularització de l’art. 

La situació del gravat al segle XIX fa un gir espectacular. Els nous processos industrials, 
en especial la litografia, varen permetre tirades molt més extenses i la multiplicació de les 
seves possibilitats artístiques. La majoria dels artistes graven o empren els nous sistemes 
d’estampació, es multipliquen les edicions, els formats augmenten, s’obren galeries 
especialitzades en gravat, el paper del tècnic-artesà pren especial protagonisme i un nombrós 
públic s’interessa en adquirir obra seriada. Comença el segle XX amb l’èxit d’edicions de 
llibres il·lustrats pels millors artistes i el cartell publicitari assoleix una àmplia difusió.

L’aparició de la fotografia i, sobretot, de la crisi de representació que afecta l’art amb l’arribada 
de les avantguardes, farà que els gravadors, com els altres artistes, es vegin impulsats a 
alliberar-se definitivament de la funció imitativa que fins aleshores tenia el gravat i el facin 
servir com a vehicle exclusiu de creació. Des d’aleshores ha estat un mitjà de manifestació 
artística, una forma plàstica amb personalitat pròpia i autònoma susceptible d’utilitzar 
infinits recursos tècnics i expressius que han enriquit les ortodoxes tècniques tradicionals.

Avui en dia, malgrat que hagin sorgit noves tècniques de reproducció de la imatge –fruit 
d’una autèntica revolució visual procedent dels mitjans de reproducció de masses– les 
possibilitats dels mètodes d’estampació clàssics mostren una renovada vitalitat. Un gran 
nombre d’artistes, amb independència de la tendència que practiquin, treballen encara 
amb aquests procediments. Per a aquests creadors el gravat continua conjuminant 
l’experimentació plàstica, cada cop més lliure i innovadora, amb una important poètica 
executiva, preocupada pel procés de creació, que denota una clara voluntat d’esdevenir un 
element de difusió de la creació artística, en sintonia amb els procesos socialitzadors de l’art.
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Esta exposición ofrece un panorama representativo de la historia del grabado desde el punto 
de vista del coleccionista leridano de arte, residente en París, Antoni Gelonch Viladegut. 
En ella encontramos un gran mosaico de obra gráfica, con una sorprendente diversidad 
de lenguajes que otorgan a la muestra una riqueza y una variedad extraordinarias. La 
permanencia del grabado permite al público viajar –de la mano de aquellos autores que 
han representado un papel importante en el desarrollo de esta técnica– por la historia de la 
estampación desde sus inicios hasta la actualidad. Se trata de una selección de 110 piezas 
que configuran las obras más significativas de la Colección Gelonch Viladegut, y en la que 
se ha puesto el acento, por un lado, en la interpretación que el arte contemporáneo hace 
del grabado como lenguaje artístico original y totalmente autónomo y, por otro lado, en 
la variedad de las técnicas de estampación utilizadas: de Durero a Matta, pasando por 
Rembrandt, Piranesi, Tiepolo, Watteau, Goya, Fortuny, Picasso, Léger, Dalí, Chagall, Miró, 
Moore, Clavé, Tàpies, Lichtenstein o Chillida entre otros.

Cette exposition offre un tour d’horizon de l’histoire de la gravure à partir du point de 
vue d’Antoni Gelonch Viladegut, collectionneur d’art, natif de Lleida et installé à Paris. 
Elle constitue une vaste mosaïque d’œuvres graphiques, dans une étonnante pluralité de 
langages qui lui confère une richesse et une diversité hors du commun. La permanence de 
la gravure permet au public de voyager – grâce aux artistes qui ont joué un rôle important 
dans le développement de cette technique– à travers l’histoire de l’estampe de ses débuts 
jusqu’à nos jours. Il s’agit d’une sélection de 110 pièces, qui représentent les œuvres les 
plus marquantes de la Collection Gelonch Viladegut. L’accent étant mis, d’une part, sur 
l’interprétation que l’art contemporain propose de la gravure, en tant que langage artistique 
original et totalement autonome et, d’autre part, sur la variété des techniques utilisées: de 
Dürer à Matta, en passant, notamment, par Rembrandt, Piranèse, Tiépolo, Watteau, Goya, 
Fortuny, Picasso, Léger, Dalí, Chagall, Miró, Moore, Clavé, Tàpies, Lichtenstein ou Chillida.

This exhibition offers a representative panorama of the history of engraving from the point 
of view of the Lleida art collector Antoni Gelonch Viladegut, who lives in Paris. In the display 
we find a large mosaic of graphic work, with a surprising variety of languages which affords 
richness and extraordinary variety to the show. The permanence of engraving allows the public 
to travel –thanks to the authors who have represented an important role in the development 
of this technique– through the history of engraving from its beginnings up to the present 
day. It is a selection of 110 pieces which configure the most significant works from the 
Gelonch Viladegut Collection, in which emphasis has been placed, on the one hand, on 
the interpretation that contemporary art offers of engravings understood as an original and 
totally autonomous artistic language and, on the other, on the variety of printing techniques 
used: from Durer to Matta passing through Rembrandt, Piranesi, Tiepolo, Watteau, Goya, 
Fortuny, Picasso, Léger, Dalí, Chagall, Miró, Moore, Clavé, Tàpies, Lichtenstein and Chillida, 
to name but a few. 
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