
Disparate Ridículo (Proverbio Nº 3. Andarse por las Ramas)



A la Masia d’en Cabanyes hi ha dotze estampes de
Francisco de Goya (1746-1828), pertanyents a la
sèrie dels Disparates, que fins fa ben poc es
trobaven emmarcades per parelles, formant un
total de sis quadres. D'aquests, quatre han estat
exposats en els darrers anys a la biblioteca,
mentre que la resta foren guardats a les reserves
del museu. Sempre s’havia dit, i hom ho podia
apreciar, que eren gravats de Goya, però ningú no
s’atrevia a donar- los un valor, ja fos documental o
històric, o a dir amb certesa que eren originals.

A mitjan del mes de setembre de 2012 la Masia
d'en Cabanyes va convidar la Dra. Rosa Vives i
Piqué, catedràtica de pintura i gravat de la
Universitat de Barcelona i experta en gravats i en
Goya, per a iniciar el procés d'autentificació de les
estampes. En aquest sentit, una de les primeres
troballes fou la descoberta, en desemmarcar les
estampes, d'un foli del diari La Vanguardia amb

data de 2 de setembre de 1895. Aquest document
ens indica que, al menys en aquella data,
aquestes estampes ja estaven emmarcades i
probablement a la Masia.

Com van arribar aquests gravats de Goya a la
Masia? Qui els va adquirir? On? És un tema que
cal seguir investigant. No obstant això, podem
projectar la hipòtesi que Joaquim de Cabanyes i
Ballester (1799-1876), pintor romàntic i militar de
professió, els va poder adquirir en una de les
seves estances a Madrid, ja que en diverses
ocasions fou destinat al Colegio Militar de Artillería
d’Alcalà d’Henares, on exercí de docent i fou
ascendit a coronel l’any 1844. Joaquim de
Cabanyes, home culte i ben relacionat amb el món
artístic madrileny, podria haver estat la persona
que féu arribar els Goya a la Masia, la seva
residència familiar a Vilanova i la Geltrú.

Foto antiga de la Biblioteca de la Masia d'en Cabanyes. Exemplar de "La Vanguardia" de l'any 1895

Biblioteca de la Masia d'en Cabanyes 2013



Rosa Vives afirma que el conjunt de les estampes
que es troben a la Masia presenta unes
característiques comunes, llevat d’alguna petita
variació de tinta i paper, de bona qualitat i en bon
estat de conservació, que ens indiquen la seva
pertinença a una mateixa tirada. D’altra banda,
aquestes estampes tenen un seguit de
singularitats d'especial interès si tenim en compte
el que es coneixia de les proves abans del primer
tiratge.

En aquest sentit, les estampes presenten
singularitats en el format: marges de paper tallats
per dins els marges de la planxa, així com efectes
de manipulació i forats indicatius que les
estampes, retallades, foren clavades o penjades en
un suport i arrencades posteriorment, de manera
que es produïren uns petits estrips arrodonits que

s'aprecien en els diferents angles. A més cal sumar
un altre element, l'apreciació en algunes de les
estampes de tocs de tremp blanc en llocs puntuals
de la composició, tocs de blanc opac que servirien
per realçar algunes zones que en la impressió
farien els efectes de clarobscur. Igualment, al
verso s'aprecien taques atzaroses d’aiguada.

Rosa Vives, catedratica de gravat de la UB

Detall de l'informe de restauració dels Goya. "Disparate Ridículo" i "Disparate Volante". S'hi aprecien detalls de tocs de tremp

blanc, forats i estrips en el paper. Assenyalats en vermell.



La suma d'aquestes singularitats duen Rosa Vives
a la hipòtesi que es tracta de proves d'assaig, que
fins i tot podrien haver estat penjades directament
a la paret del taller i que haurien servit de
referència per a un tiratge.

Amb aquestes particularitats i confrontades les
estampes amb les descripcions dels diferents
catàlegs que s’han creat al llarg dels anys (Harris,

Sayre, Wilson-Bareau, Madrid 1966, Carrete i París
2008), Rosa Vives afirma que es tracta de proves
d'assaig, pòstumes, fetes abans del primer tiratge
de la sèrie, i que cronològicament se situen entre
1854 i 1863, tot i que, guiant-se per l’estimació del
Museu del Prado de proves semblants,
especialment en el cas del Disparate núm.2, es
podria situar la data cap al 1848.

Vives observa que, a excepció del Disparate núm.12, la

resta d’estampes tenen el mateix paper, fabricat per José

García Oseñalde a Guadalajara, amb filigrana: petxina i

les sigles JGO que apareix en estampes de 1862-1863

(Harris) i 1863 (Vindel). Els dos autors, i molts d’altres

després, han llegit la petxina de la filigrana com una

palmeta, probablement per la dificultat de veure-la

sencera amb claredat.

També amb aquest paper, comenta, es varen estampar

les proves d'assaig conegudes fins ara i les de la primera

i segona edició. És, per tant, un clar referent que l’ha

ajudat a classificar els ítems i la data d’impressió, sense

excloure que les dates de Harris i Vindel es puguin

avançar, ja que la fabricació d’aquest paper va començar

l'any 1847, quan García Oseñalde obrí un molí per a la

fabricació de paper blanc i també segellat.



La majoria d'especialistes coincideixen a afirmar
que l'obra gravada de Goya és la més íntima i
personal de l'artista. Juntament amb gravats
independents o curtes sèries que va realitzar al
llarg de la seva vida, són quatre les grans sèries de
gravats de Goya: els Caprichos (1797-1799), una
crítica als vicis i les perversions de la societat i la
política espanyoles de finals del segle XVIII; els
Desastres de la guerra (1810-1815), basats en
la Guerra de la Independència (1808-1814) on fa
una denúncia universal del conflicte i la massacre
entre els homes que sols duu pobresa i dolor; la
Tauromaquia (1814-1816), on, a través del
caràcter tràgic de les curses de braus, la mort de
l'animal i el públic que presencia l'espectacle, torna

a representar la crueltat i els vicis de la societat i la
política del seu temps; i els Disparates, de la
qual ens ocupem seguidament.

Quatre sèries diferents que guarden, però, un
element en comú: la caricaturització de la seva
societat contemporània, la crítica al comportament
de l'home i l'absurd dels seus actes. Una actitud
que sovint s'ha relacionat amb la malaltia que li
provocà la sordesa i que va afectar el seu estat
d'ànim, però que cal llegir dins el conjunt de la
producció del que fou l'artista més modern del seu
temps i un dels grans precursors de les
avantguardes artístiques del segle XX.

Caprichos. "Asta su abuelo".

Desastres de la Guerra. "Con razón o sin ella".

Tauromaquia. "Carlos V lanceando un toro en la plaza de
Valladolid"



Disparates

La sèrie dels Disparates és considerada per tots
els investigadors i especialistes en Goya com la
més hermètica i difícil de desxifrar, en gran part
per la poca documentació històrica que es té sobre
aquestes estampes en vida de Goya.

Es tracta de la darrera sèrie de gravats que va
realitzar Goya abans d'emigrar a Bordeus (França)
el 1824, i que mai va veure impresa. El conjunt
està format per un total de 18 planxes, que
actualment es troben a la Calcografía Nacional de
España, a les quals cal sumar unes altres 4 que,
després d'haver passat per diferents propietaris,
l'any 2011 va adquirir el Museu del Louvre de
París. Val a dir que mai s'ha editat un tiratge que
inclogués totes les 22 planxes.

Quant a la cronologia, cap dels gravats està datat,
però sabem del cert que Goya va començar a
treballar en el conjunt un cop acabada la
Tauromàquia, ja que el 1816 feu entrega d'un
tiratge d'aquesta sèrie al seu amic Céan Bermúdez
en el qual inclogué una prova d'estat del Disparate
núm.13. El catàleg de París 2008 proposà el
període 1815-1824 i més recentment el Museo del
Prado, en el seu catàleg de l'obra de Goya, l'estima
entre 1815 i 1819.

Es desconeix amb certesa documental l'ordre del
conjunt, del qual sols es coneixen 13 proves
d'estat. Igualment es creu que podria estar
inacabat, ja que una de les estampes inclou la
numeració “25” i només hi ha 22 planxes. El nom

de Disparates deriva de les anotacions
manuscrites que apareixen en algunes proves
d'estat conservades, tot i que també és coneguda
amb el nom de Proverbios, que fou el títol que
l'Acadèmia va donar a la primera edició de la sèrie
el 1864, ja que relacionà les estampes amb
proverbis populars del moment. Altres noms que
han rebut aquestes estampes han estat els de
Caprichos segundos, Caprichos fantásticos
o Sueños.

Fins a recalar a la Calcografia Nacional, les 18
planxes de Disparates van passar per diverses
mans després que Goya les deixés a la Quinta del
Sordo, la seva darrera residència a Espanya abans
d'emigrar a Bordeus i on executà les Pintures
Negres. L’any 1862 la Real Acadèmia de San
Fernando adquirí les planxes i en feu una primera
edició l’any 1864. Anterior a aquesta data, es té
constància de proves d'estat i proves d'assaig,
catalogades per T.Harris en el seu catàleg raonat
de 1964, considerat el més complet i encara vigent
de l'obra gravada de Goya. Quant a les 4 planxes
restants, la seva primera edició fou l'any 1877 a la
revista L'Art, a París.

Pel que fa a la TÈCNICA EMPRADA, Goya
continua la línia de les sèries anteriors. L'element
que més destaca dels Disparates, però, és el
gran domini de l'artista sobre el treball amb
aiguafort, que combina amb aiguatinta, sovint
brunyida, per crear els efectes lumínics i
volumètrics; per als retocs empra burí i punta

Disparate Femenino Disparate de miedo



Un dels elements fonamentals a tenir en compte a
l'hora de fer la lectura de la sèrie és el context
polític del moment. L'any 1814 retorna a Espanya
Ferran VII i amb ell la política absolutista que
suprimiria la Constitució de Cadis del 1812. Goya
s'havia identificat fortament amb el liberalisme de
la França postrevolucionària i, amb el retorn del
model anterior, que havia criticat decididament a
través de la seva obra, opta per un allunyament de
la vida pública madrilenya i un conseqüent període
d'immersió personal que, entre d'altres, originà
Disparates.

ESTILÍSTICAMENT, els Disparates tenen
molta relació amb les Pintures Negres (1820-1823)
de la Quinta del Sordo, tant pel que fa als temes
com a la representació de les figures i els
paisatges. Ambdós conjunts mostren una evolució
en l'art de Goya que s'havia iniciat amb les
estampes dels Caprichos i que ara esdevenen
més agressives, fosques i grotesques.

Moltes de les estampes remeten al seu torn a
algunes obres anteriors de l'artista: en alguns

casos a la mateixa obra gràfica, especialment a
escenes dels Caprichos o els Desastres de la
guerra, i en d'altres als cartrons per a tapissos de
Carles IV que havia realitzat durant el darrer quart
del segle XVIII. Recupera els temes i les escenes;
però l'ambient, el paisatge, els rostres i en
definitiva, el missatge, és molt diferent. El Goya
harmònic esdevé fosc; els colors, blancs, negres i
clarobscurs i el dibuix abandona la precisió de la
línia en favor dels volums i les masses. L'artista és
el mateix; l'objectiu, un altre.

Per fer-ho, recorre a la tècnica de l'aiguatinta, que
li permet crear les atmosferes nocturnes que
dominen la sèrie i uns escenaris indefinits que,
sumats als agressius contrastos del clarobscur,
accentuen la sensació de terror sobre l'escena
representada, sempre misteriosa. Juntament amb
aquesta tècnica, fa servir dos altres recursos:
figures en primer pla, sovint monumentals, i el
rostre com a element clau de l'expressió, buscant
que l'espectador se senti més a prop del
personatge i s’hi identifiqui.

Detall gravat "Disparate de Miedo" Detall gravat "Disparate bobo"

Detall gravat "Disparate desordenado" Detall gravat "Modo de Volar" Detall gravat "Modo de Volar"



Quant al SIGNIFICAT de la sèrie, són diversos els
estudis que s'han realitzat buscant desxifrar-la,
sense que cap hagi aconseguit el vistiplau de tota
la comunitat d'especialistes. El problema de la
iconografia dels Disparates neix en el mateix
moment en què Goya abandona Espanya el 1824 i
deixa les planxes a la Quinta del Sordo sense cap
document que doni títols específics o expliqui el
missatge, a més cal tenir en compte també
l'absència d'un exemplar de proves i el
distanciament del gravat final respecte als
dibuixos preparatoris.

Amb la primera edició de 1864 l'Acadèmia va donar
a cada estampa un proverbi que suposadament
explicava les escenes, tot i que no hi va incloure
cap comentari; el mateix succeí amb la primera
edició de les quatre planxes de París el 1877, que
donaren títols nascuts de la lliure interpretació dels
editors. Des d'aleshores i fins avui, la recerca d'una
línia iconogràfica uniforme en el conjunt de la
sèrie ha dut la majoria d'autors a trobar el sentit
en unes estampes i haver-lo de forçar en altres, de
manera que la problemàtica no ha trobat solució.

Les primeres explicacions (Yriarte, 1867; Lefort,
1867-1868; Araujo, 1896) van buscar un significat
a cadascuna de les estampes insistint en aspectes
de crítica social i sàtira política en una línia molt
lligada a la lectura dels Caprichos, i fins i tot com
una continuació d’aquesta.

Durant les primeres avantguardes Goya també fou
protagonista d'alguns moviments i, en aquest
sentit, autors surrealistes com Blamire Young o
Frederick S. Wright van realitzar una lectura
prenent com a base la representació de
repressions sexuals i socials. Val a dir que aquestes
interpretacions són les que menys fortuna han fet
entre els estudis posteriors ja que es tracta d’una
lectura molt forçada.

L'any 1964 T. Harris retornà a la línia interpretativa
dels proverbis, igualment sense fortuna a l’hora de
trobar la relació entre aquests i l'escena del gravat.

Des d'aleshores, hi ha dues línies que són les més
acceptades a l’hora de guiar la lectura de les
estampes. D’ una banda, la interpretació iniciada
per Gómez de la Serna i desenvolupada
especialment per Nigel Glendinning sobre el món
del carnaval i el caràcter burlesc i tergiversat que
caracteritza aquesta festa; de l'altra, Valeriano
Bozal sobre la realitat social, política i personal de
Goya expressada a través d'al·legories.

El carnaval, doncs, com un món al revés on no hi
ha preocupacions i tot és disbauxa i el retorn de
l'absolutisme i amb ell la irracionalitat que segons
Goya dominava aquest poder i que ja havia
representat als Caprichos. Autors com Guidol
(1970) han considerat aquests temes com els més
audaços i originals de la seva obra.

"Disparate ridículo"

"Disparate de miedo"



"Disparate bobo"

"Disparate desordenado"

"Disparate volante"

"Disparate general"

Aquesta línia de representació de la societat i la
política del seu temps ha estat refermada i
recollida per altres autors des de Camón Aznar
(1951) fins a les darreres publicacions de José
Manuel Matilla, actual cap del departament de
dibuixos i estampes del Museo del Prado. Per altra
banda, aquesta interpretació es veu confirmada
per la relació entre el suposat moment
d'abandonament de la sèrie, el 1819, i l'inici el
1820 del Trienni Liberal, un canvi polític que podria
haver donat a Goya esperança en el futur del país,
de manera que si l'objectiu era la crítica a la
societat de l'absolutisme no tenia sentit fer-la en
un moment de progressisme i l'hauria abandonat.

En aquest sentit s'entén també el terme
Disparate, nascut de les inscripcions del propi
Goya sobre algunes proves d'estat. Un disparate
és una cosa absurda, una incoherència, i la lectura
que Goya feia de l'home i les seves accions eren

això, disparates que havien esdevingut norma i
que donaven peu a escenes com les representades
en la sèrie, per a les quals faria ús de dites,
al·legories, fonts literàries contemporànies i la
pròpia observació.

Els Disparates de Goya tenen un element que va
més enllà de la pròpia estampa i s'endinsa en la
realitat: no sols en la realitat del seu temps, quan
aquesta sèrie devia ser vista sols pel seu petit
cercle d'amistats, sinó en la nostra
contemporaneïtat.

Els Disparates tenen un caràcter universal que
converteix les seves escenes en actes atemporals
amb els quals nosaltres mateixos ens podem
identificar. L'obra, així, esdevé subjectiva i al servei
de les nostres emocions i sentiments per voluntat
del propi artista; no en va es considera Goya el
primer artista modern.



Els Goya de la Masia d'en Cabanyes

Disparate demiedo [Proverbio N º2. Por temor no pierdas el honor]

Disparate ridículo [Proverbio N º3. Andarse por las ramas]

Disparate bobo [Proverbio N º4. Tras el vicio viene el fornicio]

Disparate Femenino [Proverbio Nª 1. Pesamás que un burromuerto]

Disparate volante [Proverbio N º5. Reniego al amigo que cubre con las alas y muerde con el pico]



Disparate general [Proverbio Nº9.]

Disparate alegre [Proverbio N º12. Si Marina bailó tome lo que halló]

Modo deVolar [Proverbio Nº 13. Donde hay ganas haymaña]

Disparate desordenado [Proverbio Nº 7. La quemal marida nunca le falta que diga]

Disparate de Carnaval [Proverbio Nº 14. Alegrias antruejo, quemañana seras ceniza]



La recerca i restauració dels Goya de la Masia d’en Cabanyes ha comptat amb el suport de Caixa Penedès a traves del Conveni de

Col laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, per a la realització d’obres socials que

s’orienten a la promoció i foment de la cultura i serveis d’assistència social, mitjançant la Direcció General de Patrimoni Cultural.

Aquest dossier ha estat possible gràcies a la investigació, recerca i restauració realitazada per Rosa Vives, catedràtica de gravat de la

Universitat de Barcelona i Teresa Marqués, restauradora especialista en paper.

Dossier

Coordinació : Alba Tomàs i Mila Arcarons Textos i recerca: Mònica Álvarez

Correcció linguísitca: Consorci per a la Normalització Lingüística

Fotografies : Arxiu Masia d'en Cabanyes, Okonos Fotografia Xavier Saumell

Maquetació : Joana Galindo

Vilanova i la Geltrú, Agost de 2013.


