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PREÀMBUL 

L’estudi que presentem sobre l’escultor Josep Campeny Santamaria va sorgir del 

seguiment de les classes de doctorat de l’assignatura La integració de l’escultura en els 

espais urbans, impartides per la Dra. Judith Subirachs durant el curs 1998-1999. 

Tanmateix, va ser gràcies a un suggeriment que ens va fer la Dra. Rosa Ma. Subirana 

Rebull, que vam iniciar la recerca sobre aquest tema, a la qual també hem d’agrair que 

ens posés en contacte amb els descendents de l’escultor. 

Josep Campeny Santamaria va ser un artista de prestigi, un escultor reconegut en la 

seva època. No obstant això, actualment el seu nom no ressona tant com aleshores: des 

que va morir —l’any 1922— fins ara, la seva obra ha anat perdent presència entre les 

publicacions d’escultura. El poc interès que ha suscitat Campeny entre crítics i 

historiadors d’ençà el seu traspàs contrasta amb la fama de què va gaudir en vida. 

Aquest reconeixement és constatable gràcies a les crítiques i fotografies publicades en 

revistes i diaris de l’època, les quals constitueixen una font inestimable per a l’estudi de 

Josep Campeny. 

Això ens va fer veure que a un artista de la seva talla li corresponia un estudi més 

aprofundit, cosa que ens va portar a elaborar el DEA (Diploma d’Estudis Avançats) que 

esdevindria una primera aproximació a l’escultor.1 De tota manera, a mesura que 

avançàvem en la recerca, ens vam adonar de la necessitat de fer un treball més 

exhaustiu, que incorporés el catàleg raonat de l’artista i que es va acabar convertint en el 

nostre projecte de tesi doctoral. 

Objectius de la recerca i abast dels continguts  

A l’inici del nostre estudi sobre Josep Campeny, l’objectiu principal era conèixer la 

figura de l’escultor i, a través de la seva producció, esbrinar quina va ser la seva 

aportació a la història de l’escultura, tenint en compte els condicionants polítics, socials 

i econòmics de l’època en què va viure. Així mateix, també ens vam proposar entendre 

la seva línia de pensament, perquè va ser important a l’hora d’exercir de professor i de 

transmetre coneixements artístics als seus alumnes. 

Val a dir que la tasca d’investigació realitzada —i que s’ha dilatat en el temps— no 

ha estat gens fàcil, perquè un dels principals problemes amb què ens vam trobar al 

                                                 
1 Es va llegir l’11/11/ 2000. 
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començament és l’escassa documentació que hi havia sobre l’escultor. Per exemple, els 

descendents de Josep Campeny no conserven cap tipus de documentació —ni personal, 

ni epistolar...—, i tan sols disposen d’alguna fotografia, unes poques escultures i records 

puntuals de transmissió oral,2 cosa que ha dificultat molt la feina. A això cal afegir-hi la 

complexitat que ha representat localitzar moltes de les seves obres, atès que es troben 

disseminades en col·leccions particulars. 

Metodologia 

Per aconseguir els objectius marcats s’ha fet imprescindible seguir la metodologia de 

treball que exposem a continuació: 

Per començar la recerca ens vam posar en contacte amb la família de l’escultor a fi 

de valorar el material de què disposaven, encara que fos escàs. Els néts de l’escultor, 

Rosa i Xavier Medina Campeny, malgrat que no van conèixer l’artista directament, 

recorden molts comentaris i explicacions de la seva mare, Rosa Campeny Arró, filla de 

l’artista, fet que va aportar un valuós testimoni a la investigació. 

La nostra feina va continuar amb la lectura de llibres d’escultura confeccionar un 

exhaustiu estat de la qüestió i d’aquesta manera avaluar la incidència que Josep 

Campeny va tenir dins la historiografia catalana i internacional. I tot seguit vam fer un 

buidatge de premsa, en diferents hemeroteques, cercant-hi notícies en diaris i revistes. 

Aquesta tasca ens va proporcionar informació de molta utilitat per elaborar la tesi, ja 

que si bé els catàlegs de les exposicions sempre faciliten el títol de l’obra, és en les 

crítiques als diaris on es descriuen, i en les revistes il·lustrades on se’n publica alguna 

fotografia. 

D’entrada vam buidar manualment diaris i revistes de l’hemeroteca de la Casa de 

l’Ardiaca, la Biblioteca Arús i l’Ateneu Barcelonès. Més tard, mitjançant les noves 

tecnologies, també vam cercar a l’Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional, a 

ARCA i als diaris La Vanguardia i ABC. Cal remarcar, però, que molta de la informació 

ja havia estat localitzada abans mitjançant el buidatge manual. 

Revistes com La Ilustración Artística, La Ilustración. Revista Hispano-Americana, o 

La Ilustració Catalana (entre d’altres) publiquen nombroses fotografies de les 

escultures de l’artista, cosa que ens va ajudar, en primer lloc, a conèixer obres que avui 

encara no han estat localitzades i, en segon lloc, a confeccionar un primer repertori de la 

                                                 
2 Rosa Medina Campeny, néta de l’escultor. 
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seva obra completa.3 Tanmateix, als diaris hi ha pocs articles que parlin de l’escultor i 

els que hi ha tan sols l’esmenten de manera breu en relació amb la seva participació en 

diverses exposicions.4 

Així mateix, vam revisar els catàlegs de les exposicions de belles arts 

contemporànies a la vida de l’artista de Madrid i Barcelona, i els de les exposicions 

internacionals que van tenir lloc a ciutats com París, Chicago, Viena, Berlín, etc. 

Igualment, vam examinar els catàlegs de subhastes realitzades a Barcelona en els 

darrers quinze anys i vam fer un seguiment de les subhastes fetes a les sales Balclis i 

Brok, entre d’altres. De la mateixa manera, vam consultar la pàgina web Art Price, la de 

la casa de subhastes Christie’s de Londres i Todo Colección. Cal remarcar que, 

afortunadament, en els últims anys s’han subhastat força peces de Josep Campeny. 

La recerca documental realitzada en diferents arxius i biblioteques, tant per conèixer 

aspectes personals de l’artista com per analitzar-ne l’obra, ha estat la tasca més 

laboriosa. Aquesta cerca la vam iniciar a l’Arxiu Històric d’Igualada —ciutat natal de 

l’escultor—, on vam trobar el certificat de naixement i documents referents a l’ofici de 

torner de la família. Seguidament ens vam dirigir a la Reial Acadèmia de Belles Arts de 

Sant Jordi per examinar-hi el llibre de matrícula de l’Escola de Belles Arts de 

Barcelona, la Llotja. Aquí vam constatar que en va ser alumne des de l’any 1874 fins al 

1878. 

El crític d’art Feliu Elias, a L’escultura catalana moderna,5 assegura que Josep 

Campeny va exercir de professor a l’Escola de Belles Arts. Nosaltres, per contrastar 

aquesta informació, vam consultar el Llibre de professors de la Llotja6 amb un resultat 

decebedor, perquè el nom de Josep Campeny no hi consta. Malgrat això, vam continuar 

la recerca a la Biblioteca Arús, on sortosament vam localitzar un fulletó que feia 

referència al discurs que va llegir Campeny a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la 

Vila de Gràcia. A partir d’aquesta dada tan important, vam prosseguir la investigació 

sobre aquesta escola a l’Arxiu Municipal Administratiu, on vam localitzar l’expedient 

personal de l’escultor —i del seu germà Miquel, que també va ser funcionari de 

l’Ajuntament. El certificat de baptisme d’aquest últim ens indica que els Campeny 

                                                 
3 Santiago Alcolea, referint-se a les il·lustracions publicades a la revista La Ilustración Artística d’obres 
de J. Campeny i R. Nobas diu «[...]Tant en un cas com en l’altre, gràcies als criteris d’aquella època, 

hom disposa d’una bona informació gràfica que ajudaria a confeccionar un hipotètic catàleg d’ambdós 

artistes [...]» (Escultura 1989, p. 36). 
4 Exposicions principalment celebrades a la Sala Parés. Vegeu catàleg raonat. 
5
 ELIAS 1928, II, p. 46. 

6 Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja: Llibre de professors, 1775-1964. 
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Santamaria vivien a Barcelona l’any 1862, dada que ens va fer pensar que probablement 

la família va seguir desenvolupant l’ofici de torner a Barcelona. Per corroborar-ho vam 

consultar les matrícules industrials d’aquell any a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, però no 

hi vam trobar res.7 

Després d’això, la recerca va continuar per diversos arxius més. A l’Arxiu 

Contemporani de Barcelona vam buscar-hi informació sobre la Pensió Fortuny, sobre la 

participació a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i sobre la construcció de les 

fonts artístiques a la Ciutat Comtal. A l’Arxiu Històric Municipal del Districte de Gràcia 

vam cercar-hi notícies referents a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la Vila de 

Gràcia, escola on Josep Campeny va exercir com a professor d’escultura durant més de 

vint anys. I a l’Arxiu del Museu de Ciències Naturals8 hi vam localitzar i consultar 

l’expedient sobre la col·locació de l’escultura L’edat de pedra, que estava ubicada al 

porxo del museu però que avui resta no localitzada. També vam indagar a l’Arxiu 

Diocesà de Barcelona i hi vam trobar documentació sobre la realització del grup 

escultòric del Primer misteri de dolor i els problemes que van sorgir abans de col·locar-

lo al camí de la Santa Cova del monestir de Montserrat. I a l’Arxiu Municipal de 

Torelló hi vam cercar documents relatius a la construcció de fonts artístiques en aquesta 

localitat. 

Així mateix, a l’Arxiu Municipal del Prat de Llobregat vam examinar-hi els llibres 

d’actes de l’Ajuntament, on hi ha totes les dades corresponents al projecte de monument 

que s’havia d’erigir en memòria de l’aviador santanderí Salvador Hedilla, mort 

tràgicament en accident aeri el 1917 en els terrenys del que esdevindria l’actual aeroport 

del Prat. 

També ens vam desplaçar a la localitat de Paracuellos de Jarama, a Madrid, amb 

l’objectiu d’analitzar els llibres de comptes de la casa de fosa artística Masriera 

Campins, que avui conserven els descendents de Benito Codina a l’arxiu particular de la 

foneria.9  

Altres biblioteques on s’han consultat i treballat els fons són la Biblioteca de 

Catalunya, la biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), l’Institut 

Amatller d’Art Hispànic, la biblioteca d’Història de l’Art de la Universitat de 

                                                 
7 ACA: Hacienda: Contribución Industrial de Barcelona, 1862. Matrícula. Tarifa 1ª. Todas las clases. 
Inv.1-12606 (fol. 474 Torneros). 
8 L’any 2000 els museus de Zoologia i de Geologia es van unificar sota el nom Museu de Ciències 
Naturals de la Ciutadella, avui Museu Blau. 
9 Benito Codina i Antoni Campins es van convertir en socis i van continuar la foneria Masriera. 
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Barcelona, la biblioteca d’Igualada, la biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya, la Biblioteca Nacional de Madrid i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a 

Vilanova i la Geltrú —on es conserva la correspondència entre Josep Campeny i el 

bibliotecari Joan Oliva. Entre aquesta documentació ressaltem una carta signada per 

l’escultor on esmenta que el seu oncle és l’artista neoclàssic Damià Campeny. 

D’altra banda, a la Biblioteca Arús de Barcelona vam localitzar-hi el discurs que 

Josep Campeny va pronunciar en l’acte d’inauguració del curs a l’Escola Municipal 

d’Arts i Oficis de la Vila de Gràcia, document imprès que després vam tornar a trobar a 

la Biblioteca de Catalunya. Més tard ens vam informar de la relació de l’escultor amb 

les entitats artístiques de Barcelona, el Cercle Artístic de Sant Lluc, el Reial Cercle 

Artístic de Barcelona i l’Ateneu Barcelonès.10 

Tot seguit vam consultar l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l’arxiu fotogràfic del 

MNAC i l’Arxiu Mas a fi de localitzar imatges d’escultures de l’artista per tal d’ampliar 

el catàleg d’obres. També vam tenir accés al gabinet de dibuixos i gravats del MNAC, 

on trobem quatre petits dibuixos erròniament atribuïts a Josep Campeny.11 I, a més, vam 

revisar el fons de la Sala Parés, que es guardava a l’Arxiu de Santa Mònica abans 

d’ésser dipositat al del MNAC. 

Més endavant, vam sol·licitar el certificat de defunció de l’escultor i del seu pare al 

Registre Civil de Barcelona, per poder esbrinar —per mitjà del Registre general d’actes 

d’última voluntat— si havien fet testament i si existia un inventari de béns.  

Pel que fa a la recerca de les obres, amb l’objectiu d’estudiar l’evolució i l’estil de 

l’artista, vam visitar la Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú i el Museu Abelló de 

Mollet del Vallès. També vam entrevistar-nos amb Mercè Doñate —conservadora del 

MNAC—, que ens va permetre veure i analitzar l’obra guardada a les sales de reserva 

del museu. D’altra banda, vam adreçar per carta a José Luis Díez —cap del 

Departament de Pintura i Escultura del segle XIX del Museo Nacional del Prado—, per 

sol·licitar informació referent a una escultura adquirida per l’Estat espanyol. Per via 

telefònica o per correu electrònic ens vam dirigir a Leticia Azcue ―cap de Conservació 

d’Escultures i Arts Decoratives del Museo Nacional del Prado―; a Maria Jesús Herrero 

―de Patrimonio Nacional―, i a Carmen Pérez de Andrés ―conservadora del Museo 

                                                 
10 Arxiu Ateneu Barcelonès: Actas Socis 1901-1936. Llibre núm. 212. 
11 Dibuixos referents als relleus decoratius en terracota, de l’edifici els Porxos d’en Xifré, projectats per 
Damià Campeny i executats per Ramon Padró i Domènec Talarn. 
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del Ejército de Madrid―, entre d’altres responsables d’institucions oficials, per tal de 

trobar notícies sobre l’escultura Desastre que va ser adquirida pel rei Alfons XIII. 

Igualment, a fi de trobar obres de les quals tenim coneixement però que avui encara 

no han estat localitzades, ens vam dirigir a l’IMACT (Institut Municipal d’Activitats 

Culturals i Turístiques de Tortosa), a l’Arxiu Històric Municipal de Sueca, a València, i 

ens vam posar en contacte amb Rafael Ordoñez ―cap del Servei de Cultura de 

l’Ajuntament de Saragossa. A més, ens vam adreçar per correu electrònic a Alfonso 

Castillón Vizcarra —director de l’Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas 

a la Universidad Ricardo Palma de Perú—, per sol·licitar informació sobre l’escultura 

funerària que es troba al cementiri Presbítero Maestro de la ciutat de Lima. 

També vam anar al Museu de Tarragona, on es conserven dues obres en bronze de 

l’artista, i vam trobar-hi una corona i una placa que s’havia descobert feia molt poc 

temps en un magatzem de l’Ajuntament, tot i que nosaltres ja teníem constància 

documental de la peça.  

I vam visitar el Museu de la Pell d’Igualada, on al magatzem es guarden diverses 

peces de l’escultor i fotografies d’obres que s’han perdut. 

D’altra banda, vam anar a veure col·leccionistes particulars que tenen obres de Josep 

Campeny, com Jaume Blanch, a Mollet del Vallès, Pau Llacuna, a Igualada, o Armand 

Martí, a més d’altres que volen restar en l’anonimat. 

Pel que fa a les peces funeràries, vam realitzar un treball de camp que va consistir a 

visitar cementiris d’arreu de Catalunya —i també de l’estranger— per examinar la 

signatura de les escultures per tal de trobar-ne alguna obrada per Josep Campeny. A 

Barcelona, vam anar als cementiris de Poblenou, Montjuïc, Sant Andreu, Horta i Sarrià. 

De fora de la Ciutat Comtal, vam resseguir els cementiris de Sitges, Vilanova i la 

Geltrú, Reus, Lleida, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Premià i la Garriga. Fins i tot ens 

vam desplaçar a la necròpolis Presbítero Maestro de Lima (Perú), on vam poder veure, 

fotografiar i documentar una escultura funerària de la qual només disposàvem d’una 

petita referència al Diccionari d’artistes catalans, de Josep Francesc Ràfols. 

Amb l’objectiu d’obtenir notícies de l’escultura funerària que presideix el panteó de 

José Precioso Roche al cementiri d’Hellín, ens vam adreçar a Javier López Precioso, 

que és un dels seus descendents i actual director del Museu Arqueològic d’Hellín, a 

Albacete. 

A partir d’aquesta recerca per diverses necròpolis, ens va sorgir la possibilitat de 

col·laborar amb la guia del cementiri de Montjuïc i la del Poblenou, que a la vegada ens 
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va permetre consultar els expedients dels cementiris de Barcelona: uns eren al 

Departament Tècnic d’Obres, a les oficines del carrer de Sancho de Ávila, i uns altres, a 

la Sala de Juntes del cementiri del Poblenou12 —on aleshores es guardaven pràcticament 

oblidats i en unes condicions deplorables. Cal tenir en compte que alguns dels 

expedients de treballs de Josep Campeny que vam estudiar han estat inèdits fins a 

aquesta tesi i d’altres ja van ser citats per M. Isabel Marín en la seva tesi de 

llicenciatura, inèdita. 

Estructura de la tesi 

Aquesta tesi s’ha organitzat en dos blocs diferenciats corresponents l’un a l’estudi de 

Josep Campeny en les seves diferents vessants i l’altre al catàleg raonat de la seva obra. 

Pel que fa al primer bloc, seguint les directrius establertes amb la directora de tesi, 

d’entrada hem elaborat l’estat de la qüestió per saber què és el que es coneixia sobre 

l’artista des de la història de l’art. Després presentem la biografia de l’escultor —en què 

es destaquen tots els fets de la seva trajectòria personal i professional—, seguida de 

l’esquema genealògic. A continuació hem estructurat el treball d’investigació en tres 

apartats: l’home, l’artista i l’obra, als quals segueixen les conclusions a què hem arribat 

en la nostra recerca. Complementen la bibliografia emprada les fonts documentals 

consultades i un apèndix documental representatiu de la seva evolució, pensament i 

biografia.  

En el primer apartat, mostrem l’home: expliquem els seus aspectes més personals, 

sobretot els vinculats a la família.  

En el segon apartat, que dediquem a l’artista, donem a conèixer la formació artística 

de Josep Campeny i la seva activitat professional (exposicions, concursos i premis, 

clients, docència..., entre d’altres).  

Finalment, el tercer apartat està centrat en la seva obra. Aquesta última part està 

dividida cronològicament en quatre capítols, en els quals analitzem a fons la seva 

evolució com a artista. El nostre propòsit és conèixer la producció escultòrica fent 

especial incidència en la temàtica i els estils que va conrear al llarg de la seva vida. 

També oferim el catàleg raonat de l’escultor, que hem organitzat en una base de dades 

completa per a cada una de les obres. 

                                                 
12 Avui aquests expedients es guarden a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, abans anomenat 
Arxiu Municipal Administratiu. 
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Convé subratllar que un objectiu fonamental al llarg d’aquesta investigació ha estat 

aconseguir una relació d’obres de l’artista al més completa possible, fita que considerem 

assolida, tot i que aquesta relació no es pot considerar tancada, sinó que està oberta a 

possibles troballes futures, atesa la dispersió geogràfica de les peces escultòriques. 

En conseqüència, hem arribat a unes conclusions que inclouen una valoració 

personal i estilística de Josep Campeny. El corpus es complementa amb un apèndix 

documental, la bibliografia i les fonts documentals consultades. 

A tall d’advertiment, volem dir que el lector notarà que molta de la informació que hi 

ha al catàleg pot haver estat prèviament comentada a l’apartat dedicat a l’obra des del 

seu inici i primeres participacions, fins a la seva maduresa. Malgrat aquesta reiteració, el 

catàleg es presenta com un catalogue raisonée, de manera que cada peça queda 

degudament analitzada i documentada. 
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Agraïments 

Desitjo manifestar el meu reconeixement a totes les persones i institucions que 

m’han ajudat: Juan Abelló, col·leccionista; Imma Albó, arxivera de l’Ateneu 

Barcelonès; Pablo Andrés, Reial Biblioteca de Patrimoni Nacional; Ramón Arús, 

col·leccionista que em va permetre consultar els seus catàlegs de subhastes; Letizia 

Azcué, cap de Conservació d'Escultures i Arts Decoratives del Museu Nacional del 

Prado, en la recerca d’alguna obra; Lluís Balart, del Museu d’Història de Tarragona, per 

haver-me facilitat informació sobre la làpida als herois del setge; Joan Carles Bejarano, 

que em va facilitar informació sobre algunes obres; Marta Bilbeny, de l'Arxiu de 

l’Ateneu Barcelonès; Josep Blanch, que em va permetre veure les obres de la seva 

col·lecció; Josep Bracons, per l’ajut en les dades del Cercle Artístic de Sant Lluc; Enric 

Carranco, per facilitar-me informació sobre les peces subhastades a la Sala Balclis; 

Montserrat Carreras, del Museu de Badalona; Gemma Carretero, de l'Arxiu Municipal 

de Torelló; Meritxell Casadesús, dels museus municipals de Sabadell; Eva Castellanos 

d'IMAC (Institut Municipal d’Activitats Culturals de Tortosa), malgrat la infructuosa 

recerca d’una peça a Tortosa; Isabel Coll, que em va fer diverses indicacions útils; 

Alicia Cornet, del Museu Nacional d'Art de Catalunya (d'ara endavant, MNAC), per 

facilitar-me fotografies d’escultures; Carlos Alfonso Castrillón Vizcarra, per la 

informació de l’escultura del Cementerio Presbítero Maestro a Lima, el Perú; José Luis 

Díez, cap del Departament de Pintura i Escultura Segle XIX del Museo del Prado; Mercè 

Doñate, conservadora del MNAC; Victòria Durà, que em va possibilitar la investigació 

a la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi; Esther García Portugués, per 

acompanyar-me en alguna vista al cementiri; Isabel Delafuente, per la seva 

col·laboració; Gloria Escala; per passar-me informació; Gemma Estrada, per la 

informació sobre el monument del Bruc; Xavier Fabré, per la interessant visita al Teatre 

de Terrassa a la recerca de les escultures que va fer Josep Campeny; Maria Isabel 

Fabregat; Domènec Ferran, Director del Museu de Terrassa; Mireia Freixa; Núria Font, 

per la seva recerca a Chicago; Francesc Fontbona, per les seves indicacions; Begoña 

Forteza, de la Biblioteca Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi; Carmen Grandas, pel seu 

assessorament i ajut; Gemma Grinyó, de la Biblioteca Institut Ametller; Rodrigo 

Gutiérrez Viñuales, de la Universitat de Granada per facilitar-me la imatge del 

monument funerari del Perú; Rosa Junyent del Museu d’Igualada, per facilitar-me 

fotografies de peces desaparegudes d’Igualada; Maria Jesús Herrero, de Patrimoni 

Nacional; Pare Laplana, monjo del Monestir de Montserrat per la seva informació a 
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l'entorn les escultures de la muntanya de Montserrat; Pau Llacuna, per mostrar-me una 

obra de la seva propietat; Armand Martí, per deixar-me un crist de la seva propietat; 

Rosa Medina Campeny i Xavier Medina Campeny, pel seu valuós testimoni; Antoni 

Monturiol, del Museu d’Art de Girona; Anna Roda, de la Secció de Gravats del MNAC; 

Maria Isabel Marín, la qual em va facilitar la consulta a la seva tesi doctoral inèdita i 

amb qui hem compartit informació; Bernardo Musniesa; Rafael Ordoñez, cap del Servei 

de Cultura de l'Ajuntament de Saragossa; Carmen Pérez de Andrés, conservadora del 

Museu de l'Exèrcit; Mónica Piera; per les seves aportacions al món del moble; Mireia 

Rosich, directora del Museu de Vilanova i Geltrú; Xavier Roura; Jaume Saumell, per 

deixar-me veure les obres que conserva de l’escultor; Teresa Serraclara; Judith 

Subirachs, que em va fer despertar l'interès per l’escultura a partir de les seves classes 

de doctorat; Joan-Ramon Triadó, que va contribuir a dur a terme aquesta tesi; Josep M. 

Trullent, aleshores director del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, que em 

va facilitar l’accés al fons del museu i Marta Vives, arxivera de l’Arxiu Històric 

d’Igualada. Finalment, vull agrair molt especialment a la Dra. Rosa Ma. Subirana 

Rebull, directora d’aquest treball, l’ajut, els consells i el suport que m’ha donat al llarg 

de la realització de la recerca. 
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Sigles i abreviatures 
 
AMCB 
Barcelona. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 
 
AAB 
Barcelona. Arxiu Ateneu Barcelonès. 
 
ACAB 
Barcelona. Arxiu Reial Cercle Artístic de Barcelona. 
 
ACB 
Barcelona. Arxiu Capitular de Barcelona. 
 
ACPB 
Barcelona. Arxiu Cementiri de Poblenou de Barcelona. 
 
ADB 
Barcelona. Arxiu Diocesà de Barcelona. 
 
AFB 
Barcelona. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
 
AFCH 
Paracuellos del Jarama, Madrid. Arxiu Foneria Codina Hermanos. 
 
AHCB 
Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
 
AHD 
Barcelona. Arxiu Històric de la Diputació. 
 
AHI 
Igualada. Arxiu Històric d’Igualada. 
 
AHT 
Tarragona. Arxiu Històric de Tarragona. 
 
AM 
Barcelona. Arxiu Mas. 
 
AMC8 
Barcelona. Arxiu Museu de Ciències Naturals. 
 
AMPLL 
Arxiu Municipal del Prat del Llobregat. 
 
AHPB 
Barcelona. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 
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ARACBASJ 
Barcelona. Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 
 
BA 
Barcelona. Biblioteca Arús. 
 
COAC 
Barcelona. Biblioteca Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
BC 
Barcelona. Biblioteca Nacional de Catalunya. 
 
BMVB 
Vilanova i la Geltrú. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 
B8 
Madrid. Biblioteca Nacional de España. 
 
BUB 
Barcelona. Biblioteca Universitat de Barcelona. 
 
IAAH 
Barcelona. Institut Amatller d’Art Hispànic. 
 
IMHC 
Barcelona. Institut Municipal d’Història de la Ciutat [Casa de l’Ardiaca]. 
 
BM8AC  
Barcelona. Biblioteca Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
 
RCB 
Barcelona. Registre Civil de Barcelona. 
 

c.  circa 

cat.      catàleg 

cm. centímetres 

fig.       figura 

fol.       foliació 

ibíd.     ibídem 

inv.      inventari 

núm.    número 

p. pàgina 

pp.       pàgines 

s.d       sense data 
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Estat de la qüestió cronològic 

La bibliografia localitzada sobre la vida i l’obra de Josep Campeny és escassa, i la 

seva figura s’hi esmenta de manera breu. Per aquest motiu hem decidit relacionar de 

manera cronològica totes les fonts (catàlegs, llibres i articles de revistes i diaris) que 

contenen alguna informació sobre l'artista. 

La primera vegada que trobem citat l’escultor Josep Campeny Santamaria és al 

Catálogo general de los productos de los objetos que figuran en la Manifestación de 

productos catalanes de ciencias, letras y bellas artes, inaugurada el 4 de març de 1877 a 

l'edifici de la Universitat de Barcelona, mostra on l’escultor només va exposar una peça. 

Després d’aquesta exposició no tornarem a trobar informació de l’artista fins que el 

crític d’art Manuel Ossorio i Bernard s’interessà per la seva obra, de manera que el va 

incloure a Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX (1883), on enumera sis 

obres primerenques de l’escultor. Més endavant, la segona aportació sobre Josep 

Campeny la va fer Elías de Molins a el Diccionario biográfico y bibliográfico de 

artistas y escritores catalanes del siglo XIX (1889), en el qual s’ampliava el nombre 

d’obres citades, algunes de les quals són l’única font d’informació de la qual disposem.  

La celebració de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 aplegà un bon nombre 

d’artistes que van exhibir les seves produccions al Saló de Belles Arts de l’exposició, 

segons consta al Catálogo especial Exposición Universal de Barcelona 1888 de las 

obras de pintura, dibujos, grabados, litografías, acuarelas y esculturas. Expuestas en la 

sección Española del Palacio de Bellas Artes, (1888). En aquest catàleg l’escultor és 

referenciat per la seva participació amb tres obres.  

Cal remarcar que Josep Campeny va ser una figura destacada en la seva època, motiu 

pel qual la crítica contemporània li va dedicar diversos articles en diaris i revistes, com 

el que va publicar la revista la Ilustración Artística el mes de maig de 1892. En poques 

línies s’explicava la seva obra i es reproduïa un dibuix del seu taller i salonet, el qual 

ens ha permès estudiar i conèixer com era un dels espais on va treballar. Així mateix, la 

revista La Tomasa del 10 de juny del mateix any li va dedicar un article titulat «D. Josep 

Campeny», que anava signat per les inicials A.F.C, en què es destacava la seva figura i 

es ressaltava que la seva obra era coneguda internacionalment.  

El crític d’art Alfred Opisso també contribueix a la reconstrucció de la biografia de 

l’escultor amb l’article més especialitzat titulat «José Campeny, Arte y Artistas 

Catalanes» (1898). Opisso, que feia un recull d’estudis de diversos artistes catalans que 

La Vanguardia regalava als subscriptors, el 26 de gener dedicà unes línies a Josep 
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Campeny en les quals ressaltava la seva faceta com a escultor animalista i molt 

especialment l’obra A mort!, que havia estat presentada a l’Exposició de Belles Arts de 

Madrid de 1899, i que era descrita acuradament. Més endavant, Alfred Opisso va reunir 

tots aquests articles en el llibre Arte y artistas catalanes, regalos de La Vanguardia a 

sus suscriptores (1900).  

Com veurem, una font d’informació inestimable són els catàlegs de les exposicions 

de belles arts que van tenir lloc entre Madrid i Barcelona respectivament: Catálogo de 

la Exposición General de Bellas Artes, Madrid 1881; Catalogo de la Exposición 

=acional de Bellas Artes, Madrid, 1890; Catálogo de la Primera Exposición General de 

Bellas Artes, Barcelona 1891; Catalogo de la Exposición Internacional de Bellas Artes, 

Madrid 1892; Catálogo de la Segunda Exposición General de Bellas Artes, Barcelona 

1894; Catálogo Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, Barcelona 1896; 

Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes, Madrid 1897; Catálogo IV 

Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, Barcelona 1898; Catálogo de la 

Exposición General de Bellas Artes, Madrid 1899; Catálogo de la Exposición General 

de Bellas Artes e Industrias Artísticas, Madrid 1904; Catálogo de la Exposición 

General de Bellas Artes, Madrid 1906; Catálogo de la V Exposición Internacional de 

Bellas Artes, Barcelona 1907; Catálogo oficial ilustrado Exposición de Bellas Artes, 

Madrid 1908; Catálogo VI Exposición Internacional de Arte, Barcelona 1911. Aquests 

catàlegs constitueixen una eina instrumental molt útil perquè acostumen a donar 

informació referent a les mides de les obres, els materials amb què estaven realitzades i 

el preu de venda de cadascuna. En canvi en alguns catàlegs estrangers la informació no 

és tan valuosa, perquè només s'hi publicava el títol de les obres. En són exemples el 

catàleg de l'Exposició Universal de Chicago de 1893: Catálogo de la sección española 

publicado por la comisión general de España. Madrid 1893); el de Berlín 

Internationales Kunst-Ausstellung: veranstaltet vom verein berliner Kúnstler anlässlich 

seines fünfzigjährigen Besteh ens 1841-1891: katalog, Berlín, Vereins Berliner 

Künstler, 1891. Tanmateix, s’ha de destacar la seva obra a Catalogue des objects 

exposés par la Fonderie Artístique Masriera & Campins, de Barcelone, dins 

d’Expositions Universelles de París 1900, publicats per l’exposició. Paral·lelament als 

catàlegs abans citats també se’n van editar d’exposicions organitzades per entitats 

artístiques de Barcelona, com l’àlbum de la Manifestación Artística del Ateneo 

Barcelonés (Barcelona 1893); i en el Catálogo Exposición =acional del Círculo 

Artístico 1900, en els quals s’indica el títol de les escultures que hi van participar. 
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Pel que fa a la nombrosa escultura funerària que Josep Campeny va portar a terme, 

encarregada principalment per la burgesia amb destinació a diverses necròpolis, s’ha de 

destacar el llibre Monumentos funerarios coleccionados (s/d), de Juan Bta. Pons, que 

conté artístiques fotografies d’algunes escultures de l’artista al Cementiri de Montjuïc. 

De la mateixa manera, en el llibre Arquitectura moderna en Barcelona (1900) Francesc 

Rogent ens dóna a conèixer que al peu de l’escala del Palau Marcet hi havia una peça de 

l’artista, fet que evidencia l’acceptació que tenia l’obra de l’escultor entre la societat 

benestant barcelonina.  

A començaments del segle XX la presència de Josep Campeny en diverses 

publicacions periòdiques és significativa del seu èxit i reconeixement com a artista. 

Francesch Giraldos escriu a la revista Catalunya Artística l'article «Gent notable de 

Catalunya» (1902), en què exaltava la figura de l’escultor tant des del vessant artístic 

com personal i ens aportava notícies sobre les peces en què estava treballant aquell 

mateix any. Poc després, el crític Carlos Osorio i Gallardo li va dedicar l’espai «Arte y 

Artistas» a la revista Pluma y Lápiz (1903) en què en van destacar la seva trajectòria 

professional. I un any més tard el diari El Liberal (1904) va publicar l'article «Siluetas 

Artísticas. Pepe Campeny», signat amb les inicials L.M., en què es comentava que 

l’escultor havia guanyat una medalla a l’Exposició Internacional de Viena i se’l lloava 

en gran manera com a artista. Tot seguit, el 21 de juliol, aquest mateix text es va 

reproduir al Diario de Tarragona. 

Després d’aquests articles, caldrà esperar quatre anys més fins que Emilio Orduña 

Viguera publica una breu monografia sobre l’autor i la seva obra a Pequeñas 

monografias de arte, (1908), llibre en el qual destaca especialment l’apartat dedicat a 

l’home i la descripció d’algunes peces que acompanya amb fotografies. 

La participació de Josep Campeny a les exposicions de Belles Arts de Barcelona va 

motivar que algunes de les seves obres passessin a formar part del fons del museu. Per 

això al Catálogo del Museo de Bellas artes de Barcelona (1906) trobem referenciades 

dues de les escultures més interessants de l’artista: Daina atacada per una àguila i La 

formiga. La segona peça encara no està localitzada. Tal com passava amb la placa 

dedicada als herois del setge de Tarragona, que estava perduda fins que, recentment, es 

va trobar en uns magatzems gràcies a la informació que José Cotrina dóna a El cuerpo 

de artillería en el Centenario del sitio de Tarragona (1911), on, a més de comentar 

aquesta peça, també parla de la corona de bronze del cos d’artilleria que va realitzar 

l’escultor. El mateix any, i com a testimoni del reconeixement de l’artista el francès 
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Emmanuel Bénézit fa una entrada de Josep Campeny, amb una breu biografia i una 

petita relació d’obres, dins del Dictionaire critique et Documentaire des peintres 

sculpteurs, dessinateurs & graveurs de tous les temps et de tous les pays, (1911). 

Al Catálogo del Museo de Bellas Artes (Arte Contemporaneo) (1926), Franscisco 

Guash i Esteban Batlle tornen a citar l’obra Daina atacada per una àguila i l’obra In 

Extremis, però no esmenten l’escultura La formiga, que, com hem dit, hi havia al 

catàleg del mateix museu de 1906. Segons Maria Josep Boronat a La política 

d’adquisicions de la Junta de Museus 1890 – 1923 (1999), aquesta peça consta com a 

desapareguda des de 1901. 

Després de la mort de Josep Campeny l’any 1922, la seva obra és cada vegada menys 

anomenada en les publicacions d’escultura, i per això ha estat poc valorada. Tot i això, 

s’ha de destacar el treball en dos volums de Feliu Elias L’escultura catalana moderna 

(1928), obra de consulta obligada. En el segon volum, que és una recopilació en forma 

de diccionari de la biografia dels escultors, parla de Josep Campeny, però hi ha una 

certa informació inexacta, com la data de naixement i l’escola on exercí de professor. A 

banda d’això, no dóna una visió gaire positiva de l’escultor, perquè el considera un 

home de poca cultura i una mica barroer.  

L’aportació de Bernardino Pantorba a Historia y Crítica de las Exposiciones 

=acionales de Bellas Artes celebradas en España (1948) és fonamental ja que fa un 

exhaustiu relat de les exposicions i és una contribució destacada a la història de l’art 

espanyol. Pantorba, amb aquest estudi acurat i complet sobre un fet clau en el panorama 

artístic del segle XIX, cita Josep Campeny en relació amb l’obtenció de medalles en els 

certàmens en què va participar. Aquesta informació també fa constar Josep Francesc 

Ràfols a Diccionario biográfico de artistas de Cataluña (1951), en el qual manté les 

mateixes errades cronològiques en què incorre Feliu Elias, probablement perquè l’agafa 

com a referència. 

Dels anys cinquanta del segle XX també és el llibre d’Alexandre Cirici El arte 

modernista catalán (1952), en què es refereix a l’escultor Campeny com un dels artistes 

metal·listes que treballen per a la foneria Masriera i Campins. Tanmateix, aquest autor 

no esmenta Josep Campeny a L’escultura catalana (1957), com tampoc ho fa Santiago 

Alcolea a Escultura Española, (1969). 

Per bé que, sortosament, avui hi ha cada vegada més estudis sobre escultors catalans, 

hem de dir que a mitjans del segle passat hi havia poca informació, motiu pel qual 

l’obra de Josep Iglésies Joan Roig Solé (1955) destaca com una de les primeres 
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monografies sobre escultors del segle XIX. Gràcies a aquesta obra sabem que Josep 

Campeny fou alumne de Solé i que freqüentava l’estudi del carrer Aragó.  

Amb l’objectiu de celebrar el primer centenari del naixement de Josep Campeny, la 

ciutat d’Igualada va organitzar l’any 1958 una exposició fotogràfica de les seves obres. 

En el tríptic de l’exposició consten el nom de les obres exhibides i les fotografies que es 

conserven a l’Arxiu Històric d’Igualada. En aquest mateix any, el crític Rafael Benet en 

la seva contribució a L’art català (1958) comenta somerament les realitzacions 

funeràries de l’escultor. 

Convé destacar que en els últims anys l’obra de Josep Campeny ha estat citada de 

manera puntual en estudis de temàtica diversa com són les fonts artístiques de 

Barcelona que Avel·lí Artís, periodista que signava sota el pseudònim de Sempronio, va 

publicar a 100 Fuentes de Barcelona (1972). Més tard, Jaume Fabre, Josep M. Huertas i 

Pere Bohigas en tornen a parlar al llibre Els monuments de Barcelona (1984), on 

breument expliquen les dues tongades de fonts que li va encarregar l’Ajuntament. 

Sens dubte, l’obra de Joan Antoni Maragall La història de la Sala Parés (1975) és 

essencial per conèixer el desenvolupament de l’activitat artística a Barcelona: l’autor hi 

explica quina ha estat l’evolució dels Establiments Maragall i destaca les exposicions 

més representatives que s’hi van celebrar. En aquest llibre, Campeny figura dins d’una 

llarga llista d’artistes que van exposar obra a la galeria en nombroses ocasions durant la 

dècada de 1880 a 1890. En aquests anys l’escultor també va treballar de forma paral·lela 

l’escultura funerària que està catalogada per primera vegada en la tesi de llicenciatura, 

inèdita, de Carme Solé-Susqué Algunos aspectos de la escultura funeraria en el 

cementerio de Montjuic de Barcelona (1976-77). Tot i que aquest no és un estudi en 

profunditat, si més no és una de les primeres aportacions a l’escultura funerària del 

Cementiri de Montjuïc. Així mateix, Josep Campeny també va fer escultura pública, 

motiu pel qual ens hem de remetre a l’obra Relleus escultòrics de Barcelona (1983), de 

Manuel García Martín, on consten les mateixes dades errònies que en les obres anteriors 

i que veiem que es van repetint successivament. Aquest mateix autor, en el llibre 

L’estatuària pública de Barcelona (1986), comenta l’escultura de Josep Monràs que 

Josep Campeny realitza per al Palau de Justícia.  

Isabel Coll va presentar la tesi doctoral Enric Clarasó, Ramon Casas Santiago 

Rusiñol com a nucli de la renovació de l’escultura i la pintura a Barcelona, trànsit del 

segle XIX al XX, (1984). Treball imprescindible per entendre el panorama en què es 

desenvolupa l’art de final del segle XIX. Al llarg de les seves pàgines trobem petites 
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referències a l’amistat entre el nostre escultor i Enric Clarasó durant el període 

d’estudiants.  

Aquest interès per explicar l’art que es realitza a Catalunya a final del segle XIX 

també és present a l’article d’Eliseu Trenc “L’art català de la Restauració. El decenni 

1880-1890”, dins la revista catalana d’història Recerques, història, economia, cultura 

(1984), que repassa l’obra i els artistes que van treballar en aquesta dècada. En el cas de 

Josep Campeny, ens remet a l’article que es va publicar a la revista la Ilustración 

Artística l’any 1892, del qual ja hem parlat.  

Una altra publicació de consulta obligada és el volum de Francesc Fontbona Del 

Modernisme al =oucentisme 1888-1917 (1985), dins la col·lecció “Història de l’art 

català”. Aquesta és una obra ambiciosa, que pretén oferir una visió global de l’art de 

l’època. Pel que fa a l’escultor, l’esmenta en dues ocasions i en destaca el vessant 

d’artista animalista. 

El mateix any, Mireia Freixa va publicar La escultura funeraria en el modernismo 

catalán, dins el número 3 de la revista Fragmentos (1985), article que va acompanyar 

amb una fotografia d’una escultura funerària de Josep Campeny. L’artista treballà 

aquesta temàtica i Maria Isabel Marín, juntament amb l’obra d’altres escultors, 

l’analitza i la documenta en profunditat en la tesi de llicenciatura, inèdita, El reflejo de 

las corrientes arquitectónicas y escultóricas de finales del Siglo XIX en el cementerio 

de S.O. (1986). 

Josep Campeny, per la seva condició d’artista igualadí, consta al Diccionari 

biogràfic d’Igualadins (1986), realitzat per Maria Antonia Bisbal, Antoni Dalmau i 

Maria Teresa Miret, en què es recullen diversos articles sobre l’artista i se’n revisa la 

cronologia. Tal com s’ha dit, en moltes ocasions el nom de l’escultor no surt reflectit en 

obres de referència com a Inventari d’artistes catalans que participaren als salons de 

París fins l’any 1914 (1986), de Sílvia Flaquer i Maria Teresa Pagès. 

També amb relació a Igualada, a L’Ateneu Igualadí de la classe obrera 1863-1939 

(1988) l’autor Salvador Riba i Gumà parla de les obres Prometeu encadenat i Hèrcules 

de Josep Campeny que es troben a la ciutat de la comarca de l’Anoia. 

El llibre que fins ara ens ha portat a localitzar les interessants fonts documentals 

manuscrites i inèdites sobre l’escultura del Jesús del Primer misteri de dolor del camí de 

la Santa Cova del monestir de Montserrat, és el de Josep M. Martí Bonet a Els 

“Josepets”parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep, 300 anys d’història (1987), 

tot i que més endavant El Butlletí del Santuari de Montserrat (1997) dedica tot un 
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número, signat per Josep Galobart Soler, a parlar del Primer misteri de dolor del camí 

de la Santa Cova. S’hi documenta la inauguració amb tots els detalls i la incorporació de 

la segona escultura, l’any 1900. 

Ja hem comentat abans que la producció de Josep Campeny ha passat desapercebuda 

en moltes publicacions. Així doncs, l’artífex tampoc va generar l’interès de José Manuel 

Infiesta a Modernisme a Catalunya, Escultura (1986), el qual no cita la seva obra, ni el 

classifica entre els escultors més representatius del període. En aquest llibre, Infiesta 

ordena els escultors segons quatre generacions: els escultors acadèmics (anteriors a 

l’Exposició Universal de Barcelona de 1888); la nova generació d’artistes amb notables 

influències estilístiques modernistes però que no poden fugir de la influència del 

realisme; els artistes plenament modernistes i, finalment, els posteriors, inscrits en 

corrents naturalistes de caràcter mediterrani. 

La diversitat de l’obra de l’escultor fa que aquesta consti d’investigacions com la tesi 

doctoral, que es va presentar a Madrid, de Maria del Socorro Salvador La escultura 

monumental en Madrid, calles, plazas y jardines públicos (1990). Es tracta d’un estudi 

centrat en l’escultura monumental de la capital de l’Estat espanyol. En aquest treball 

Campeny forma part del nombrós llistat d’escultors que participen en la realització del 

monument a Alfons XII al Parc del Retiro. Igualment l’escultor és referenciat a la tesi 

doctoral de Mercedes Gallego Aproximación a la escultura pública en Galicia (1990), 

en la qual es parla del Monument a =icomedes Pastor Díaz, que es troba a la plaça de 

Vivero (Lugo). 

Tot i que les escultures de Josep Campeny pràcticament no han estat exposades des 

de la mort de l’artista, la seva obra s’esmenta al catàleg de l’exposició l’Escultura del 

Segle XIX a Catalunya (1989) que es va celebrar a Barcelona. El text, que va anar a 

càrrec de Santiago Alcolea i Gil, curador de la mostra, i la biografia dels artistes que la 

va elaborar Isabel Coll, s’acompanya amb un parell d’imatges, una de les quals és 

funerària. Sobre aquest mateix tema, Neus Aguado va escriure la Guia del cementiri de 

Montjuïc (1993). Es tracta d’un llibre sobre la necròpolis del sud-oest de Barcelona on 

Aguado enumera les obres de Campeny basant-se en l’esmentada tesi de llicenciatura de 

Maria Isabel Marín i que il·lustra el text amb alguna obra de l’artista, sense fer cap 

atribució a peu de fotografia. De la mateixa manera, Mireia Freixa, autora d’El 

Modernisme a Catalunya (1991), cita a Josep Campeny i el també l’escultor Rafael 

Atché com a artistes secundaris que realitzaren un gran nombre d’escultura funerària de 

gran consum. Aquesta consideració que Josep Campeny ha tingut durant molt de temps 
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com a escultor secundari va provocar la seva absència en obres com el volum La 

pintura y escultura españolas del siglo XIX (1993), de la col·lecció “Summa Artis”, on 

Maria Elena Gómez Moreno es dedica a explicar els escultors i les obres més 

representatives del període. 

Abans ja hem fet referència a les poques monografies existents sobre escultors 

catalans de final del segle XIX i començament del XX; és per aquest motiu que no hem 

d’oblidar la recerca doctoral de Maria Isabel Marín sobre Eusebi Arnau Mascort (1994), 

un estudi seriós i ben fet d’un artista coetani i amic personal de Josep Campeny, en la 

qual hi ha una fotografia que Campeny dedica a Arnau. De la mateixa manera també 

s’ha de destacar el libre de Judith Subirachs L’escultura del segle XIX a Catalunya, del 

romanticisme al realisme (1994), producte de la seva tesi doctoral, on trobem per 

primera vegada analitzada de forma rigorosa l’escultura pública del segle XIX. Més 

endavant, la mateixa autora col·labora a L’escultura moderna i contemporània (1998). 

Obra centrada en l’escultura a Catalunya des de l’època del barroc fins al segle xx, on 

trobem referències a Campeny per la seva condició d’artista animalista i on destaca el 

grup Daina atacada per una àguila. Judith Subirachs també menciona les fonts de 

Barcelona, una de les quals, la Font del noi dels càntirs, il·lustra el text. 

Com a obra de síntesi destaquem el llibre de Carlos Reyero i Mireia Freixa Pintura y 

escultura en España 1800 - 1910 (1995). Aquests especialistes tracten de tot un segle 

d’art espanyol, per la qual cosa no poden aprofundir en artistes i obres. Això explica que 

citin breument Josep Campeny en relació amb l’obra el Primer misteri de dolor a 

Montserrat i la de Nicomedes Pastor Díaz a Vivero (Lugo). No obstant això, és útil per 

entendre el panorama general de l’art a Espanya. Igualment remarcable és l’aportació 

que va fer Juan Francisco Jordán Montes en l’article «Los viejos panteones, mausoleos 

y cenotafios del cementerio y campo de Hellín (Albacete). Sus programas iconográficos 

y artísticos» a la revista Imafronte, (número 12 -13) de l’any 1998. Aquest text 

constitueix un valuós testimoni sobre l’obra funerària d’un àngel realitzada per Josep 

Campeny que presideix el Panteó de José Precioso Roche, ja que diu que és una de les 

obres més importants del cementiri d’Hellín. 

Especialment interessant és l’estudi La política d’adquisicions de la Junta de Museus 

(1999), de Maria Josep Boronat, que ens aporta valuosa informació sobre la destinació 

d’algunes de les peces de Campeny extreta a partir de les actes de la Junta de Museus.  

Una altra publicació que cal tenir en compte és La escultura conmemorativa en 

España. La edad de oro del monumento público 1820 – 1914 (1999), de Carlos Reyero. 
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En aquesta obra l’autor cataloga l’escultura pública a Espanya després d’haver-ne fet 

una anàlisi per tipologies. En el cas de Campeny, recull les obres Manuel de Cabanyes i 

=icomedes Pastor Díaz. 

La disseminació d’escultures de l’escultor arreu de la geografia fa que també haguem 

de consultar revistes d’àmbit local com La Revista de Girona (març-abril de 2000), que 

va publicar l’article «La ciutat del silenci. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols», de 

Dolors Grau Ferrando, en què se citaven les escultures dels panteons de la família 

Vilaret i la família Xatart i s’hi publicaven dues fotografies.  

Dins la Guia del Patrimoni Monumental i Artístic de Catalunya (2000), que és una 

obra de divulgació de diversos autors, es destaquen les tres fonts artístiques que va 

realitzar el nostre escultor l’any 1912 a Barcelona.  

En la nostra investigació exposarem que moltes escultures de Josep Campeny han 

estat destruïdes. Circumstància que Carlos Reyero menciona a Escultura, museo y 

estado en la España del S. XIX, (2002), amb relació a l’obra A Mort! quan aquest 

cataloga les obres que foren adquirides per l’Estat a les exposicions de belles arts.  

D’altra banda, Francesc Fontbona a «La imagen de Barcelona a través de la escultura 

pública» dins Historia y política a través de la escultura pública, Institución Fernando 

el Católico, Saragossa, 2003, pàgines 89-101, esmenta les obres que l’artista va fer per a 

l’espai públic de la Ciutat Comtal. El mateix any, Isabel Artigas cita la terracota 

Rumbosa, amb fotografia inclosa, en el capítol «L’escultura d’estil tradicional», del 

llibre de la col·lecció “El Modernisme. En paral·lel al modernisme”, (2003).  

A més de la feina d’escultor que realitzà Josep Campeny, no hem d’oblidar la tasca 

que va desenvolupar com a docent, activitat que ressalta Juan Carlos Bejarano al llibre 

Lambert Escaler (2005), dedicat a aquest artista i en què explica que va ser deixeble de 

Josep Campeny. Així mateix, l’escultor igualadí també va ser un soci molt actiu dins 

l’entitat del Reial Cercle Artístic, informació que dóna a conèixer Maria Isabel Marín a 

l’interessant treball Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació als 125 anys 

d’història (2006). 

La nostra primera aportació a la bibliografia sobre Josep Campeny comença amb la 

publicació de l’article «L’escultor Josep Campeny Santamaria (1858-1922)» a la 

Revista d’Igualada, (2001), que és una primera aproximació a la vida i l’obra de 

l’escultor. 

Més endavant, en el transcurs d’elaboració d’aquesta tesi, hem anat publicant 

fragments de la nostra recerca en diversos congressos del Comitè Espanyol d’Història 
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de l’Art (d’ara endavant, CEHA). En un d’aquests congressos es va estudiar l’obra 

funerària de l’artista; en un altre, la documentació gràfica, i en un de tercer, el tema de 

la lluita d’animals. 

En el XIV Congrés del CEHA titulat Correspondència i Integració de les Arts, que es 

va celebrar a Màlaga l’any 2002, vam presentar la comunicació «L’escultura funerària 

de Josep Campeny Santamaria», on aportarem una primera aproximació. Dos anys més 

tard en el XV Congrés del CEHA celebrat a Palma de Mallorca l’any 2004, Models, 

Intercanvis i Recepció Artística (de les Rutes Marítitmes a la =avegació en Xarxa), vam 

presentar la comunicació «La documentació gràfica en la premsa de finals del segle XIX 

en relació amb l'obra escultòrica de Josep Campeny Santamaria (1858–1922)». I en el 

XVI congrés del CEHA que es va fer a Las Palmas de Gran Canaria el 2006, La 

Multiculturalitat en les Arts i en l’Arquitectura, vam presentar la comunicació «El tema 

de la lluita d’animals en l’escultura de Josep Campeny Santamaria (Igualada 1858 - 

Barcelona 1922)». 

Així mateix, juntament am Maria Isabel Marín vam publicar «El patrimoni artístic 

del cementiri», dins El Cementiri de Montjuïc. Somnis de Barcelona (2008), on es 

recullen les obres de Josep Campeny que hi ha en aquesta necròpoli i que vam donar a 

conèixer en l’estudi que vam realitzar a partir de documentació inèdita extreta dels 

expedients. 

Després de les nostres publicacions, i sense mencionar el nostre treball, José Luís 

Melendreras Gimeno publica l’article titulat «La obra del escultor José Campeny en la 

Ilustración Artística de Barcelona», a la revista Estudios Romànicos, de l’any 2007-

2008, recull totes les fotografies d’obres de l’escultor que es van editar a la revista la 

Ilustración Artística. (En aquest text hem detectat un error en les dades biogràfiques, ja 

que dóna com a dates de naixement i mort de l’artista els anys 1860 – 1918, quan en 

realitat són 1858 – 1922.) 

L’any 2007, gràcies a la informació i assessorament que vam proporcionar a 

Salvador Oliva, va publicar l’article titulat «La mitologia clàssica en l’art públic 

d’Igualada», a Revista d’Igualada. I més tard, el 2012, el mateix autor va treure a la 

llum el llibre Escultura moderna i mitologia clàssica. La nissaga dels Campeny, en el 

qual cita diverses vegades la nostra recerca. 

Una de les darreres publicacions que esmenta l’obra de l’escultor està relacionada 

amb l’Exposició Regional Vilanova i la Geltrú. A 125è aniversari del més important 
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certamen industrial i comercial, (2008), Miquel Altadill enumera les obres que Josep 

Campeny va exposar en aquesta exposició.  

En la mateixa línia tenim el llibre El teatre principal de Terrassa (2011), de 

Domènech Ferran i Xavier Fabré, que ha estat un llibre de consulta molt interessant ja 

que arran de la remodelació d’aquest teatre es parla de la participació de Josep Campeny 

en l’ornamentació escultòrica de la façana juntament amb altres artistes del moment. 

Finalment, M. Carmen Grandas, a La presencia de los indianos en Barcelona (2012), 

destaca els encàrrecs dels indianos a artistes del moment i esmenta l’obra funerària de 

Josep Campeny el panteó Forgas Bayo del Cementiri de Montjuïc i el Palauet de les 

Heures. 

En els últims anys les noves tecnologies han esdevingut una eina imprescindible i ara 

disposem de molta informació a Internet, especialment en publicacions digitals. En el 

web d’escultura pública de l’Ajuntament, que va veure la llum en format llibre el 2008, 

trobem les fitxes de diverses escultures de Josep Campeny que ornamenten els carrers 

de Barcelona. També ens proporcionen informació digital els catàlegs de subhastes de 

Balclis, Cristie’s i la pàgina web d’Art Price. 
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BIOGRAFIA CRO
OLÒGICA 

 

1858 

6 d’agost: Neix a Igualada. Són els seus pares Pablo Campeny, torner de 

professió, i Rosa Santamaria (AHI: Registro civil de �acidos, núm. 8032). 

 

 7 d’agost: És batejat pel vicari de la parròquia de Santa Maria d’Igualada, Dr. 

Francisco Jolis, i rep els noms de José Gabriel Francisco. Els seus padrins són 

Gabriel Tanchuver, de Rieula (França) i Esperança Riba, d’Igualada (AMCB. 

Certificat de Baptisme de Josep Campeny. Expediente personal relativo al 

empleado Josep Campeny. Clases pasivas núm. 1030). 

1862 

14 de gener: Neix el seu germà Miquel (AMCB. Libro �acidos 1862, fol. 68, 

núm. 270). 

1874 

Inicia els estudis artístics a l’Escola de Belles Arts Llotja (Reial Acadèmia de 

Belles Arts Sant Jordi: Libro de matrícula, Enseñanza profesional de Dibujo, 

Pintura, Escultura y Grabado. Cursos 1874-75 a 1877-78).  

1875 

El jove Josep Campeny anota al darrere d’una fotografia seva «Este retrato / me 

fué hecho / el dia que vino á Barcelona el / Rey Alfonso XII» (9/11/1875). 

c. 1875 

Està d’aprenent al taller de Joan Roig i Soler juntament amb Enric Clarasó, 

Eduard B. Alentorn i Manuel Fuxà (Iglésies 1955, p. 31). 

c. 1876 

Freqüenta l’estudi dels seus companys de Llotja Enric Clarasó i Miquel 

Carbonell, al carrer de Sant Antoni de Pàdua (Coll 1984, p. 45). 

1877 

4 de març: Exposa l’escultura d’un gos a la Manifestación de Productos 

Catalanes de Ciencias, Letras, Bellas Artes, Agricultura e Industria inaugurada el 

4 de març de 1877 a l’edifici de la Universitat de Barcelona (Catálogo 1877). 

Al catàleg hi figura l’adreça on resideix en aquella època, el carrer de Santo 

Cristo, número 25, de la vila de Sants. 
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1878 

27 d’octubre: El diari Eco del �oya felicita l’escultor per les còpies dels quatre 

atlants del basament de l’altar major de Santa Maria d’Igualada (Eco del �oya, 

27/10/1878, p. 3). 

1879 

Pren part a la Pensió Fortuny d’escultura amb l’obra El fill pròdig (AMCB. 

Expediente relativo a la Pensión Fortuny, 1879, núm. 231). 

 

Abril: Exposa a la barcelonina Sala Parés el guix Prometeu. La crítica del Diario 

de Barcelona en destaca la joventut i les bones condicions per al cultiu d’aquest 

art. A partir d’ara és habitual la presència de la seva obra en aquesta sala (Diario 

de Barcelona, 29/04/1879, p. 4.930). 

 

Juny: Ofereix una terracota a la millor poesia amatòria escrita en llengua 

catalana al Certamen Obert per la Secció Científica - Literària de l’Ateneu de 

Sants (Lo Gay Saber, 1/06/1879, p. 152). 

 

El trobem domiciliat a la ronda de Sant Antoni, número 73, principal 2a (AMCB. 

Documentació presentada a la convocatòria Pensió Fortuny). 

1880  

Febrer: Exposa el bust d’una coneguda persona de Barcelona a la Sala Parés 

(«Moviment Científic y Artístich», El Diari Català, 26/02/1880, p. 419). 

 

Setembre: Exhibeix a la Sala Parés un grup d’un cérvol i un gos (Diario de 

Barcelona, 30/09/1880, p. 11.576). 

 

Agost: Certamen de l’Ateneu de Sants. Fallo del jurat. Escultura en fang, Dàdiva 

de son autor Don Josep Campeny (Veu de Catalunya, 20/08/1880, p. 159). 

 

Desembre: Presenta a la Sala Parés diverses obres, entre les quals destaca el bust 

d’una Manola (Diario de Barcelona, 11/12/1880, p. 14.562) i un gos (La 

Ilustració Catalana, 20/12/1880, p. 136). 
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1881 

Gener: Mostra un grup de dos nens i dos bustos retrats a la Sala Parés (Gaceta 

de Cataluña, 6/01/1881, p. 1). Amb motiu d’aquesta exposició, el diari La 

Colmena d’Igualada del 9/01/1881 va publicar la crítica d’El Progreso de Sans i 

també la del diari El Diluvio. 

 

Exposa un bust en terracota a l’aparador de la tenda de Mariano Abadal, a 

Igualada. Els diners que s’obtindrien amb la seva venda estaven destinats a la 

construcció d’una biblioteca (La Colmena de Igualada, 9/01/1881, p. 6). 

 

Febrer: Exhibeix a la Sala Parés la terracota de reduïdes dimensions Mefistòfil 

basada en l’òpera d’Arrigo Boito (Diari de Barcelona, 17/02/1881, p. 2.044). 

 

Març: A l’exposició de la Sala Parés mostra un grup en terracota (Pirozzini, La 

Renaixensa, 19/03/1881, p. 1.741). 

 

La Colmena de Igualada publicà un article sobre la figura mitològica de 

Prometeu. En el text cita l’escultura de Josep Campeny Prometeu que es trobava 

al Saló de Lectura de l’Ateneu d’Igualada (La Colmena de Igualada, 6/03/1881). 

 

Participa a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid amb l’obra realista Dos 

nois saltant un sobre l’altre (Catálogo 1881, p. 137). 

1882 

Febrer: Exposa a la Sala Parés el bust en terracota Soldat Gal (Diario de 

Barcelona, 23/02/1882, p. 2.374). 

 

Març: Exposa a la Sala Parés l’obra Músic ambulant (La Vanguardia, 

15/03/1882, p. 1.697; Bénezit 1911); i un bust d’Asiàtica (La Vanguardia, 

28/03/1882, p. 1.992). 

 

Abril: Presenta a la Sala Parés la terracota Cap d’Índia (Gaceta de Cataluña, 

2/02/1882, p. 1); i El �ostre Pervindre (La Ilustració Catalana, 15/04/1882, p. 

110). 
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Maig: Mostra a l’exposició setmanal de la Sala Parés el bust Una Torera (Diario 

de Barcelona, 25/05/1882, p. 6.539). 

 

Dóna una terracota per obsequiar a un dels guanyadors del Certamen de l’Ateneu 

Igualadí. XV Premis Extraordinaris. Aquesta peça s’havia d’atorgar a l’autor de la 

més bonica col·lecció de contes festius, escrits en prosa o vers, que 

ridiculitzessin alguns defectes de la humanitat (La Renaixensa, 25/05/1882, p. 

4.099). 

 

Juny: Exhibeix al Taller Vancells, al carrer de l’Arc de Santa Eulàlia de 

Barcelona, la figura d’un espadatxí amb xamberg embolcallat amb una capa 

(Diario de Barcelona, 14/06/1882, p. 7.387; La Renaixensa, 15/06/1882. p. 

4.526). 

 

Agost - novembre: Participa a l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú amb 

les obres: Indi, Índia, Dos nois saltant un sobre l’altre, i Sancho Panza (Altadill, 

1882; Ilustración, 6/08/1882). 

En aquesta mostra obté una medalla de mèrit (La Vanguardia, 30/011/1882, p. 

7.613). 

 

Desembre: Exposa a la Sala Parés el bust en terracota titulat La Picadora del 

qual la crítica destaca la destresa en què ha estat executat (Diario de Barcelona, 

15/12/1882, p. 15.165; La Vanguardia, 14/12/1882, p. 7.944). 

1883 

Gener: Presenta a la Sala Parés Bust d’un xinès pintat imitant el ferro oxidat 

(Diario de Barcelona, 18/01/1883, p. 786; La Vanguardia, 16/01/1883, p. 340). 

 

Abril: Exposa a la Sala Parés el retrat en terracota del tenor Angelo Masini amb 

la indumentària de Les Huguenots (La Vanguardia, 21/04/1883, p. 8). 

I un altre, d’uns 60 cm, del mateix tenor amb el vestit de Vasco da Gama que 

portava a l’òpera L’Africana (Gaceta de Cataluña, 8/04/1883, p. 2). 
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Març: Exposa a la Sala Parés un bust del director del Teatre Català Lleó Fontova 

(Lo �unci, any VIII, crida 288, 15/03/1883; La Vanguardia, 17/03/1883, p. 

1.740). 

 


ovembre: La revista La Ilustración publica en portada la imatge de l’obra 

Vercingetòrix (La Ilustración, 11/11/1883, pp. 1, 14). 

 

Desembre: La revista setmanal La Ilustración, publica el 9/12/1883 l’obra La 

cucanya, que fou realitzada per lliurar-la com a guardó al Certamen Catalanista 

celebrat a Sants (La Ilustración, 9/12/1883, p. 74). 

1884 

Josep Campeny és citat a l’obra de Manuel Ossorio i Bernard Galería biografica 

de Artistas Españoles del Siglo XIX, Madrid 1883-84. 

 

L’escultor igualadí resideix a París, on es trasllada per ampliar els seus estudis.  

L’obra Populus és guardonada al Saló de París de 1884 (Núm. catàleg 3.336; La 

Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 542). 

1885 

Juny: L’artista ofereix al Museu Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la 

Geltrú l’obra del conegut escultor i parent seu Damià Campeny, que representa 

el déu Neptú. 

La peça, però, no es va lliurar fins l’any 1890 (BMVB. Epistolari J. Oliva. Carta 

núm. 235, 1/06/1885; Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, 26/02/1890, p. 

3).  

 

Realitzà la terracota Labor Prima Virtus (Antiguitats Canal, Olot. Febrer 2010). 

1886 

Responsabilitat de quintes (AMCB. Expediente personal relativo al empleado 

José Campeny. Clases pasivas, núm. 1031). 

 

Desembre: Exposa a la Sala Parés l’obra Una suerte de vara (La 

Dinastía,19/12/1886, p. 5). 
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1887 

Gener: Es presenta al concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona per erigir 

quatre escultures al Saló de Sant Joan de Barcelona (La Ilustración Española y 

Americana, 6/02/1887, suplement al núm. VI, p. 119). 

 

Febrer: Es va celebrar una funció en benefici del tenor Angelo Masini al Gran 

Teatre del Liceu de barcelona, en què es van oferir diversos regals al cantant. Els 

abonats a les llotges 38, 39 i 40 l’obsequiaren amb l’obra de Josep Campeny 

titulada Al·legoria dels Pappataci, on tres turcs del tercet dels Pappataci 

s’agrupen darrere un mirall de mitja lluna (La Dinastía, 15/02/1887, p. 2; i 

16/02/1887, p. 5). 

 

Maig: Exposa dos busts a l’aparador de la Casa Llibre: un retrat de Salvador 

Vidal i Valenciano, i un altre de Tomàs A. Coll, cònsol de Guatemala (La 

Dinastía, 22/05/1887, p. 2). 

 

Juny: Exposa a la Sala Parés l’obra Colombina, un bust de dona que més tard 

presentà a la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891 

(Diario de Barcelona, 4/06/1887, p. 6.661). 

 

Treballa al Panteó de la Família de Pere Llibre, un dels seus primers projectes 

funeraris destinat al Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Signa el projecte 

l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa (Diario de Barcelona, 1/11/1887, p. 1; i 

1/11/1888, p. 13.501; Marín 1986, p. 129). 

Tot i que ignorem la data en què es va realitzar, a la localitat d’Hellín (Albacete) 

hi ha el panteó de José Precioso Roche, que és exactament igual al de Pere Llibre 

(Jordán Montes 1998, p. 163, 178). 

1888 

Realitza el bust del dramaturg Frederic Soler conegut com a Pitarra (L.A. 

«Barcelona Artística», La Dinastía, 17/02/1888, p. 1). 

 

27 de març: S’exposen al taller de Josep Campeny les obres de pintura dels 

deixebles de José A. de Trias (La Vanguardia, 27/03/1888, p. 2). 
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Segons consta al Catàleg de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, està 

domiciliat al passeig de Gràcia, número 27, de Barcelona. 

 

Segons informació oral dels descendents, aquest any va conèixer la seva futura 

esposa, Juana Arró. 

 

Participa a l’Exposició Universal de Barcelona amb les obres Populus, Dos nois 

saltant un sobre l’altre i Bust de torera. Obté una gratificació de 4a classe 

(Catálogo 1888, p. 24). 

La Esquella de la Torratxa publica un dibuix satíric de les obres Populus i Dos 

nois saltant un sobre l’altre (La Esquella de la Torratxa, 27/10/1888, p. 675). 

1889 

Al llarg d’aquest any Josep Campeny va fer una sèrie de projectes funeraris 

destinats al Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Realitza l’àngel que hi ha a la 

façana i el Sant Crist de bronze a l’interior de la capella del Panteó de la família 

Albareda, dedicat als pares del reconegut arquitecte i director d’aquest cementiri, 

Leandre Albareda (Diario de Barcelona, 31/10/1889, p. 13.279). 

Hi executa l’escultura de l’arcàngel Sant Miquel que corona el Panteó d’Adela 

Labrós, viuda de Boada, projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa. Panteó 

de la família Roura, i Panteó de la família Gallissà Botet (Marín 1986, p. 151, 

525, 531). 

 

11 de febrer: És admès com a “Soci de número” al Reial Cercle Artístic de 

Barcelona. També són acceptats, entre altres, Josep Armet, Ramon Casas i Josep 

Cusachs (Reial Círculo Artístico, Actas de la Junta Directiva 1888-1895, p. 28). 

 

Guanya el primer premi del concurs convocat per erigir un monument al poeta 

Manuel de Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú (Boletín Biblioteca Museo Balaguer, 

26/04/1889, p. 1). 

 

7 de setembre: Es casa amb Juana Arró a Les, Vall d’Aran. La família de la seva 

dona era originària de la Vall d’Aran. 
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4 d’octubre: Amb motiu del concurs convocat per aixecar un monument a Pau 

Claris, la comissió executiva del monument accedeix a la sol·licitud del Reial 

Cercle Artístic per nomenar tres artistes a fi de donar el seu parer, conjuntament 

a l’esmentada comissió, sobre els avantprojectes presentats. Els artistes nomenats 

foren els escultors Josep Campeny, i l’arquitecte Andreu Aleu i Francesc Rogent 

Pedrosa (Reial Cercle Artístic, Libro de Actas de Juntas Directivas 1888-1895). 

(La Renaixensa, 12/12/1889, p. 6.209). 

 

És citat al Diccionario biográfico y bibliográfico de artistas y escritores 

catalanes del siglo XIX d’Elías de Molins el 1889. 

 

Víctor Balaguer adreça una carta al bibliotecari de la Biblioteca Museu, Joan 

Oliva, a través de la qual li encarrega que enviï a l’escultor Josep Campeny una 

edició completa de les seves obres (BMVB. Epistolari Joan Oliva. núm. 2.227. 

Any 1889). 

1890 

3 de gener: Josep Campeny respon una carta del bibliotecari de la Biblioteca del 

Museu Víctor Balaguer, Joan Oliva, en què li agraeix els llibres que li regala 

Víctor Balaguer i on també li detalla les mides de les caixes per transportar les 

25 terracotes que dóna al museu (MBVB. Epistolari J. Oliva, carta núm. 1049, 

3/03/1890). 

 

24 de gener: Envia una carta al Museu Víctor Balaguer en què els comunica 

l’enviament de l’escultura del déu del mar Neptú del seu “tio” (BMVB, 

Epistolari J. Oliva. núm. 1024). 

 

Febrer: Envia al Museu Balaguer diverses obres seves (Boletín 1890, p. 4). 

 

Abril: A la Sala Parés exposa un bust masculí (La Renaixensa, 18/04/1890, p. 

2.380; La Dinastía, 19/04/1890, p. 2). 

 

Maig: Josep Campeny dóna unes monedes antigues a la col·lecció de 

numismàtica del Museu Víctor Balaguer (Boletín de la Biblioteca-Museo-

Balaguer, 26/05/1890, p. 6). 
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Juny: Exhibeix a la Sala Parés un bust de flamenca (La Renaixensa, 21/06/1890, 

p. 3.819; La Vanguardia,18/06/1890, p. 5). 

 

Participa a l’Exposició de Belles Arts celebrada a Madrid amb les obres 

L’escàndol i Bust de Víctor Balaguer (Catálogo 1890; La Ilustración. Revista 

Hispano Americana, 8/06/1890, p. 356). 

 

El dia 20 de juny, en una carta adreçada al bibliotecari Joan Oliva, García Llansó 

comenta que Josep Campeny ofereix el grup L’escàndol a Víctor Balaguer, obra 

que figura a l’Exposició de Belles Arts de Madrid, per al museu. També parla del 

tipus de caixes d’embalar per al seu transport. (BMVB, Epistolari J. Oliva. núm. 

1.028, 20/06/1890). 

 

Josep Campeny envia a l’esmentat museu vilanoví, un “joven vaciador” per 

muntar l’obra L’escàndol que es va instal·lar a la Biblioteca (BMVB, Epistolari 

J. Oliva. núm. 1161, 39/07/1890. 

 

A principi de setembre el Diari de Catalunya publica que L’escàndol es troba al 

Museu Víctor Balaguer i que ingressa juntament amb l’obra Estogenes vensut, 

d’Agapit Vallmitjana (Diari de Catalunya, 4/04/1890, p. 5.508). 

 

26 d’octubre: S’inaugura l’escultura de Manuel de Cabanyes al Museu 

Biblioteca de Vilanova i Geltrú («A Vilanova y Geltrú. Festa en honor del poeta 

Cabanyes». La Renaixensa, 28/10/1890, p. 6.722). 

 

8 de novembre: Mor el seu primer fill, de tres mesos, Josep Campeny Arró, 

víctima d’una pneumònia. (AMCB. Index defuncions 1890). 

La Vanguardia es fa ressò de la notícia l’endemà (La Vanguardia, 9/11/1890, p. 

2). 

 

Realitza el panteó de la família d’Eduard Puig i Valls al Cementiri de Montjuïc 

un projecte de F. Aymamí (Marín 1896, p. 532). 
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Modela un Crist de bronze per a l’altar de l’hipogeu de Juan Bautista Gallissà 

Botet al Cementiri de Montjuïc (Diario de Barcelona, 1/11/1890, p. 13.119; La 

Renaixensa, 1/11/1890, p. 6.815; La Dinastía, 3/11/1890, p. 3). 

 

30 de desembre: Mor el seu sogre, Manuel Arró, que havia estat fiscal de Sant 

Feliu de Llobregat, jutge de primera instància de la Seu d’Urgell, registrador de 

la propietat de Vielha i diputat provincial per Lleida (La Vanguardia, 

30/12/1890, p. 2). 

1891 

24 gener: Josep Campeny convida diverses personalitats a visitar la foneria 

d’Alexander Wohlgemuth, a la platja de ca n’Antúnez, per veure l’escultura fosa 

de �icomedes Pastor Díaz (La Vanguardia, 24/01/1891, portada). 

Escultura pública dedicada a �icomedes Pastor Díaz per a la plaça de 

l’Ajuntament de Vivero, Lugo (Reyero 1999, p. 499; La Semana Popular, 

5/03/1891, p. 111). 

Aquest monument es va inaugurar el dia 26/1171891 («La Estatua de Pastor 

Díaz», Archivo diplomático y consular de España, 30/09/1891, p. 1.327-1.328). 

 

Març: Envia una obra en marbre a Berlín (La Veu de Catalunya, 15/03/1891, p. 

119). 

 

Concorre a la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona amb les 

obres: La formiga, Incroyable moderna, Carmen, Víctor Balaguer, Venedor de 

diaris, Colombina (Catálogo 1891). 

El diari La Vanguardia publicà que La formiga era una de les millors escultures 

de l’exposició (La Vanguardia, 29/06/1891, p. 4). 

 

26 de maig: Es publica a La Renaixensa que l’alcalde constitucional de la vila de 

Gràcia ha donat possessió al professorat de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis 

(La Renaixensa, 26/05/1891, p. 3.246). 

 

13 de juny: A l’Exposició Universal de Berlín s’adquireix, a molt bon preu, el 

bust en marbre que Josep Campeny envià a l’exposició i que representa un tipus 
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flamenc (La Renaixensa. Diari de Catalunya. 13/06/1891, p. 3.636; La 

Vanguardia, 13/06/1891, p. 2). 

 

Realitza per al Panteó dedicat a Juan Forgas Bayo, al Cementiri de Montjuïc, un 

àngel en marbre que escriu el cenotafi. Un cop més, el projecte és de l’arquitecte 

Antoni Rovira i Rabassa (Marín 1986, p. 541). 

 

També fa la creu per a la tomba menor del senyor Gassol (La Vanguardia, 

1/10/1891, p. 5). 

 

10 de novembre: El nomenen professor de l’Escola d´Arts i Oficis de la vila de 

Gràcia (AMCB. Expediente personal relativo al empleado Josep Campeny, núm. 

1030).  

Promet accedir a la invitació que li fa l’Ateneu Igualadí de regalar una obra per 

ornamentar la cascada del jardí de l’entitat (Riba p. 64). 

1892 

7 febrer: Neix la seva filla Josefina, inscrita al registre amb els noms Josefa, 

Rosa, Paula (AAB: Index �aixements A-J 1892). 

 

Col·labora amb una obra a la subhasta que s’organitza per sufragar les despeses 

ocasionades pel ball de disfresses del Cercle Artístic de Barcelona. 

 

Participa a la Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid 1892, amb l’obra 

La formiga (Catálogo 1892, p. 197). 

 

16 de maig: La Ilustración Artística publica dos dibuixos, del taller i el salonet 

on exposa la seva obra. (La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 312). 

 

10 de Juny: La revista La Tomasa publica un article signat per A.F.C dedicat a 

Josep Campeny (A.F.C «D. Joseph Campeny», La Tomasa, 10/06/1892, p. 324). 

A la portada del número anterior es publicava un dibuix retrat de l’escultor, 

realitzat per P. Bertrán. 
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A partir d’unes dades publicades a l’article de La Tomasa, pensem que 

possiblement en aquest any realitza l’escultura del Panteó d’Alfonso Ugarte 

destinada al Cementiri Presbítero Maestro a Lima (A.F.C «D. Joseph Campeny», 

La Tomasa, 10/06/1892, p. 324). 

 

2 de setembre: Hi havia escultures de Josep Campeny al jardí de la casa 

propietat de Ramon Romaní Puigdengolas a Capellades (La Vanguardia, 

2/09/1892, p. 1). 

 

A l’aparador del fotògraf de Ferrepiere, al carrer de Pelai, s’exhibia un retrat de 

Josep Campeny (La Tomasa, «Campanades», 16/09/1892, p. 530). 

 


ovembre 1892: Subscriu una carta, junt a importants artistes de Barcelona, 

adreçada al pintor filipí Juan Luna Novicio, en la qual li donen suport pel drama 

familiar que viu (La Vanguardia, 5/11/1892, p. 2). 

 

L’elegeixen vicepresident del Cercle Artístic de Barcelona per unanimitat i 

succeix a l’escultor Rafael Atché, que renuncia al càrrec. 

Nova junta directiva del Cercle Artístic. President: Leopold Roca; vicepresident: 

Josep Campeny; tresorer: Joan Roig i Soler [...] (La Vanguardia, 10/11/1892, p. 

2). 

 

Decora amb dos àngels la façana de l’hipogeu de la família Andreu i Grau, al 

cementiri de Montjuïc. El projecte d’aquest panteó està signat per l’arquitecte 

Emili Sala i Cortés (Marín 1986, p. 544). 

 

Realitza un relleu per a la sepultura d’Olegari Gomis al cementiri de Montjuïc. 

El projecte està signat pel mestre d’obres Tiberi Sabater (Diari de Barcelona, 

1/11/1892, p. 12.765). 

1893 

12 de gener: Executa el bust en marbre de Josep García Oliver, fundador de la 

Caixa d’Estalvis de Mataró (La Vanguardia, 12/01/1893, p. 2). 
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29 de gener: Modela un bust de José Zorrilla que s’havia de coronar a la funció 

que el Teatre Principal celebrava en la seva memòria (La Vanguardia, 

29/01/1893, p. 5). 

 

30 de gener: Ingressa l’Ateneu Barcelonès en qualitat de soci (Arxiu de l’Ateneu 

de Barcelona: Llibre de Socis 1901-1936, núm. 212). 

 

Febrer: A la Junta General celebrada el 23 de febrer de 1893, Josep Campeny, 

posa de manifest l’estat del Cercle Artístic en aquells moments: en poc temps es 

feia indispensable el canvi de local  per enderrocament de la casa que ocupava. 

A la Junta General del 4 de març es va aprovar el canvi de local i el trasllat al 

carrer Comtal i s’autoritza Josep Campeny a pactar amb el propietari les bases 

del conveni per les dues parts (Marín 2006, p. 28).  

 

Març: Exposa a la Sala Parés les obres La formiga, Fascinació, Deserto, 

Arrencaqueixals, Cavall fort, Venedor de diaris, Suerte de Vara, Estudi d’un ós, 

Bust de Víctor Balaguer, Bust del Dr. Andreu i Bust d’una dona. De les 

exposicions en les quals participà Josep Campeny celebrades a la Sala Parés, 

aquesta és la que mostra una quantitat d’obres més nombroses (La Renaixensa, 

23/03/1893, p. 2.931; La Veu de Catalunya 2/04/1893, p. 165; Diario de 

Barcelona, 23/03/1893, p. 3.646; La Ilustración Artística, 3/04/1893, p. 226). 

 

Maig: Presenta a la Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès les obres El 

Preferit, L’Hirondelle i Maja (Manifestación 1893, s.p); (La Vanguardia, 

16/05/1893, p. 4). 

 

Col·labora amb altres artistes catalans a la tómbola organitzada a fi de recollir 

fons per continuar les obres d’edificació de l’Asil del Bon Pastor (Diario de 

Barcelona, 4/05/1893, p. 5.372). 

 

Participa en el concurs per erigir un monument dedicat a Legazpi i Urdaneta a 

Manila, Filipines. El projecte el presenta en col·laboració amb l’arquitecte Ubald 

Iranzo (La Ilustración Artística, 8/05/1893, p. 301). 
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Presenta a la World´s Columbian Exposition celebrada a Chicago les obres 

Torera, Chula i Maja, bustos en terracota (La Vanguardia, 19/05/1893, p. 5). 

 

El periodista Ricardo Palma elogia les obres del taller de Josep Campeny en un 

article a La Vanguardia en el qual ressenyava diferents espais de la ciutat de 

Barcelona («Palma, R, «Barcelona. Apuntaciones de mi cartera de viaje», La 

Vanguardia, 3/04/1893, p. 4). 

 

Juny: Exposa el bust, en bronze, d’un conegut industrial de la ciutat a l’aparador 

dels magatzems del fill de J. Damians (La Dinastía, 9/07/1893, p. 3; La 

Vanguardia, 9/07/1893, p. 2). 

 

L’Ajuntament de Gràcia organitzà un Certamen Científic i Literari. El 

professorat de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis va oferir un bust de Minerva, 

obra de Josep Campeny, al millor treball, en prosa o en vers, sobre el tema 

“L’Art Industrial espanyol històric” (La Dinastía, 21/06/1893, p. 2; La 

Vanguardia, 22/06/1893, p. 2). 

 

Juliol: Exposa a la Sala Parés Bisó atacat per llops, grup fos en bronze a la cera 

perduda per la foneria Masriera (La Ilustración Artística, 31/07/1893, p. 498; La 

Renaixensa. Diari de Catalunya, 12/07/1893, p. 5.817; La Vanguardia, 

11/07/1893, p. 2; La Vanguardia, 23/07/1893, portada). 

 

Exposa a la Sala Parés Bisó atacat per llops, grup fos en bronze a la cera perduda 

per la foneria Masriera (La Renaixensa., 12/07/1893, p. 5.817). 

 

Setembre: El setmanari La Velada, del dia 30, publica en la seva portada l’obra 

Arrencaqueixals. 

 

Octubre: L’escultor modela una estatueta que sosté una màquina fotogràfica, i 

que representa el geni de la fotografia, per al taller que el fotògraf Antoni 

Esplugas inaugurà al passeig de Gràcia sobre el cafè l’Alhambra (Diario de 

Barcelona, 26/10/1893, p. 12.396; La Vanguardia, 26/10/1893, p. 2). 
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ovembre: Exposa a la Sala Parés un grup eqüestre titulat Lluita de raças, on un 

soldat lluita contra un moro (La Veu de Catalunya, 26/11/1893, p. 478). 

 

Desembre: És admès com a soci numerari de l’Associació de Publicistes, que al 

gener de 1894 agafarà el nom d’Associació Literària i Artística (�oticiero 

Universal, 19/12/1893, p. 3). 

1894 

Febrer: Exhibeix l’obra Sàtir estirat a l’establiment de bronzes artístics dels 

germans Damians (Diario de Barcelona, 2/02/1894, p. 1.420) 

 

Abril: Membre del jurat d’admissió i col·locació d’obres de l’Exposició de 

Belles Arts, per al grup 2n (La Publicidad, 7/04/1894, p. 2). 

 

30 abril: Mor la seva filla Amèlia, de 8 mesos (AMCB. Índex defuncions A-Z 

1894). 

 

Se celebra la Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona i Josep 

Campeny hi concorre amb les obres Retrat de l’Il·lustre Senyor marquès de 

Grimaldo, El déu Pan, Daina atacada per una àguila, Bisó atacado por llops, i 

Lluita per l’existència (Catálogo 1894, p. 228). 

 

Al gran Saló Central del Palau de Belles Arts s’exposen les obres de diferents 

artistes, entre els quals es troba la de Josep Campeny, que es regalen amb 

l’adquisició d’abonaments per a l’Exposició ( El Diluvio, 10/05/1894, p. 3.985). 

 

Maig: Participa a l’Exposició Universal d’Anvers amb les obres ¡Olé! i 

Fascinació (El �oticiero Universal, 18/05/1894, p. 2; La Vanguardia, 

19/05/1894, p. 2; La Dinastía, 19/05/1894, p. 1). 

 

Regala a l’Ajuntament de Barcelona, amb destí a la col·lecció zoològica del Parc 

de la Ciutadella, un cérvol que va comprar a Lisboa i que va servir de model a 

l’Exposició de Belles Arts de Barcelona (La Vanguardia, 30/05/1894, p. 2). 
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Juny: El setmanari il·lustrat La Velada dedica la portada del dia 23 a l’obra 

Deserto!. 

 

Octubre: Exposa a la Sala Parés un bust en terracota d’un general. En aquesta 

exposició hi ha obres de Santiago Rusinyol entre les quals destaquem La 

Morfina (La Renaixensa, 18/10/1894, p. 6.126). 

 


ovembre: En una carta del dia 20 comunica que retirarà del Museu Víctor 

Balaguer de Vilanova i la Geltrú el bust de Frederich Soler Pitarra per figurar en 

una manifestació de dol (BMVB, Epistolari J. Oliva, núm. 1.481). 

 

Desembre: La direcció d’obres del Palau de Justícia de Barcelona encarregà les 

escultures de la façana a diferents artistes. Prèviament s’havia realitzat un sorteig 

i Josep Campeny havia de realitzar la de Pere Nolasc Vives i Cebrià, però 

després que se les s’intercanviessin executà la de Josep Monràs. (El �oticiero 

Universal, 13/12/1894, p. 2; La Renaixensa. 13/12/1894, p. 7.281). 

1895 

Febrer: Signa junt amb altres artistes la proposta de comprar els dibuixos de 

Jerónimo Faraudo (Diario de Barcelona, 2/02/1895, p. 1.459). 

 

A Barcelona es va celebrar, al restaurant Francia, un banquet en honor dels 

escultors Jeroni Suñol i Marià Benlliure que es trobaven a la ciutat. Hi van 

assistir un gran nombre d’artistes, però segons El �oticiero Universal, Josep 

Campeny va enviar una nota d’adhesió i va disculpar la seva absència (El 

�oticiero Universal, 5/05/1895, p. 1). 

 

A l’Exposició General de Belles Arts celebrada a Madrid, mostra les obres Cos a 

cos, i Llop atacat per llops (Catálogo 1895, p. 219). 

 

Agost: Els diaris publiquen la notícia que Josep Campeny va anar a veure com es 

trobaven els seus pares després de l’ensurt que aquests van patir en intentar 

entrar a robar a la casa pairal on vivien a pocs quilòmetres de Piera (La Dinastía, 

13/08/1895, p. 2; EL �oticiero Universal, 12/08/1895, p. 2). 
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Josep Campeny pronuncia el discurs La escultura en la decoración, en l’acte 

d’inauguració del curs acadèmic de 1895 - 96, de l’Escola Municipal d’Arts i 

Oficis de Gràcia (Campeny, 1895). 

1896 

Gener: Participa a la XIII Exposició Extraordinària de Belles Arts a la Sala Parés. 

(Raimon Casellas, «XIII Exposición Extraordinaria del Salón Parés», La 

Vanguardia, 19/01/1896, p.1; La Renaixensa, 26/01/1896, p. 382). 

 

És nomenat membre del jurat d’admissió i col·locació d’obres de la Tercera 

Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques en concepte de vocal suplent 

(La Renaixensa, 22/03/1896, p. 6.785). 

 

Maig: Certamen Científic i Literari de Gràcia. Premi d’una terracota artística de 

Josep Campeny oferta pel professorat de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de  la 

Vila de Gràcia (La Dinastía, 23/05/1896, p. 2). 

 

Josep Campeny participa a la Tercera Exposició General de Belles Arts i 

Indústries Artístiques, que va tenir lloc a Barcelona, a la secció d’escultura i a la 

d’indústries artístiques. En la secció d’escultura presenta les obres Cos a cos i 

L’edat de pedra. Per aquesta última obra fou guardonat amb medalla de tercera 

classe i poc després l’escultor la donà a la Junta de Museus de Barcelona.  

Així mateix, en la secció d’indústries artístiques mostra dues peces foses en 

bronze per la foneria Masriera, el bust Carmen i Ós mendicant (Catálogo 1896, 

pp. 129, 158; Boronat, pp. 52-53 i 106-107). 

 

Juny: Ofereix un premi humorístic per al certamen del Casino de Granollers (El 

Congost, 14/06/1896, p. 3). 

 

Agost: Viu al passatge de Permanyer, número 3. La seva dona Joana Arró, pateix 

un avortament (AMCB. Índex defuncions A-LL 1896). 

 


ovembre: A proposta de la Comissió de Biblioteques, Museus i Exposicions 

Artístiques, l’ajuntament acorda acceptar l’oferiment fet per Josep Campeny i 

Torquat Tasso de les seves obres L’Edad de pedra i Santa Isabel reina 
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d’Hongria, que van figurar a l’Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques, i 

que se’ls doni a cadascú la quantitat de 1.000 pessetes (La Dinastía, 25/11/1896, 

p. 1; La Vanguardia, 25/11/1896, portada). 

 

Desembre: La Comissió de Biblioteques, Museus i Exposicions Artístiques va 

acordar adquirir tres estàtues de petit format originals de Josep Campeny per 500 

pessetes (El �oticiero Universal, 20/12/1896, p. 2; La Renaixensa. 22/12/1896, 

p. 7.485). 

1897 

Amb l’annexió del municipi al de Barcelona queda dissolta l’Escola d’Art de 

Gràcia -fundada l’any 1891- i se’n crearà una de nova anomenada Escola d’Art 

de la barriada de Gràcia o del districte 8è (AMCB. Expediente personal relativo 

al empleado José Campeny. Clases pasivas, núm. 1030). 

 

Març: Tómbola de la Creu Roja: Subscripció per ajudar els ferits de les guerres 

colonials «[...] J. Campeny, una figurita barro» (El �oticiero Universal, 

23/03/1897, p. 3). 

 

Abril: A començament de mes acaba de modelar, al taller del carrer d’Aragó, la 

imatge de Jesús a l’hort de Getsemaní destinada al primer misteri de dolor del 

camí de la Santa Cova de Montserrat (Diario de Barcelona, 10/04/1897, p. 

4.263). 

 

Exposa el grup en guix Fascinació a l’Exposició General de Belles Arts de 

Madrid (Catálogo 1897, p. 185). 

 

Juny: A partir del dia 15 s’exposa a la Sala Parés l’escultura de Jesús a l’hort del 

primer misteri de dolor que s’ha de col·locar al camí de la Santa Cova de 

Montserrat. (El �oticiero Universal, 16/06/1897, p. 2). 

 

Josep Campeny i l’arquitecte Juli M. Fossas presenten plegats un projecte al 

concurs per erigir un Monument dedicat al que fou alcalde de Barcelona 

Francesc de Paula Rius i Taulet (La Ilustración Artística, 21/06/1897, p. 407). 
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Juliol: El dia 4 s’inaugura la imatge de Jesús orant a l’hort de Getsemaní, que 

forma part del primer misteri de dolor de la muntanya de Montserrat (La Veu de 

Catalunya, 4/07/1897, p. 224). 

 

El polifacètic escultor Lambert Escaler, alumne de Josep Campeny, també va fer 

obres teatrals entre les quals destaquem Lo meu criat on feu una dedicatòria al 

seu mestre, en la segona edició de l’obra (Bejarano, 2005, p. 23). 

 

A la festa del Certamen Literari de Sants, organitzada per la Lliga de 

Contribuents de Sants, s’adjudicaren diferents premis, entre els quals hi havia un 

objecte d’art ofert per Josep Campeny (La Renaixensa, 5/07/1897, p. 1.256). 

 

Agost: Exposa a la Sala Parés el bust en fang de l’industrial Alexander 

(L’Atlàntida, 1/08/ 1897, p. 8). 

 


ovembre: És nomenat secretari de l’Escola d’Arts de la barriada de Gràcia (La 

Dinastía, 21/11/1897, p. 2 ). 

 

Desembre: Forma part del jurat qualificador dels cartells del Carnaval de 1898. 

El dia 4 es constitueix el jurat amb l’assistència de: Josep Lluís Pellicer, Josep 

Pascó, Maurici Vilumara, Francesc Chia, Josep Campeny, Jaume Brugarolas, 

Miquel Moragas, Antoni Esplugas i Felip Dalmases Gil, secretari (El �oticiero 

Universal, 5/12/1897, p. 1). 

 

Forma part de la Junta directiva de la Societat d’Amichs de la Instrucció en 

qualitat de president de secció juntament amb quatre persones més (La 

Renaixensa, 18/12/1897, p. 2.707). 

1898 

26 de gener: El crític Alfred Opisso publica un article sobre Josep Campeny al 

diari La Vanguardia (La Vanguardia 26/01/1898, p. 4). 

 

Barcelona és el títol de l’obra que exposa a la IV Exposició de Belles Arts i 

Indústries Artístiques de Barcelona amb la qual obté una segona medalla 

(Catálogo 1898, p. 159). Està inspirada en la primera estrofa d’Oda a Barcelona 
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de mossèn Cinto Verdaguer (Bassegoda, «De la Exposició I. La esculptura», La 

Renaixensa, 26/05/1898, p. 3.138). 

L’any següent la donà a la Junta de Museus de Barcelona. 

 

Febrer: Al restaurant Francia se celebra un banquet en honor de l’electe 

president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Cèsar Hermosa, marquès de 

Grimaldo. Al banquet hi assistiren més de 120 comensals. Els organitzadors de 

l’acte foren: Cruells, Campeny, López Menéndez, Mares Brujas, Rusa, Alisal, 

Roig i Puig i Subirana (El �oticiero Universal, 23/02/1898, p. 2). 

 

Març: Presenta un projecte de medalla, en guix, al concurs de projectes de 

medalles i diplomes per la Fira - Concurs Agrícola (La Vanguardia, 13/03/1898, 

p. 2). 

 

Juliol: Regala a L’Ateneu d’Igualadí de Classe Obrera el grup Cos a cos, que 

havia presentat a les últimes exposicions de Belles Arts de Madrid i Barcelona 

(La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6). 

 

6 d’agost: S’inaugura l’Hotel Bofill a la població de Viladrau, que presenta a la 

façana la imatge d’una Mare de Déu de la Mercè, de Josep Campeny. El bisbe de 

Vic va beneir l’establiment, projectat per l’arquitecte Salvador Vinyals, i 

l’escultura (La Renaixensa, 6/08/1898, p. 4.631).  

 

28 de novembre: Neix la seva filla petita Rosa. Aquest any l’escultor té el 

domicili familiar al carrer del Consell de Cent, núm. 241 (AMCB. Registro de 

nacimientos, 1898, juzgado Universidad, núm. 10.504). 

 

16 de novembre: Mor el seu pare, Pau Campeny Torres, als 82 anys (Registro 

Civil de Barcelona: Certificado de defunción de Pablo Campeny Torres. Distrito 

de Sants, núm. 503). Dos dies després els diaris es fan ressò de la notícia (La 

Dinastía, 18/11/1898, p. 2). 

1899 

Juny: És elegit vocal de la Junta Directiva del Cercle Artístic de Barcelona 

(Libro de Actas del Círculo Artístico 1895-1900). 
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Participa en l’Exposició General de Belles Arts de Madrid amb l’escultura A 

Mort!, peça que l’Estat Espanyol va adquirir i per la qual rep una segona medalla 

(Catálogo 1899, p. 134; Pantorba 1980, p. 170). 

 

Juliol: Al Certamen Literari de Sans es lliurà de premi una obra de Josep 

Campeny (La Renaixensa. Diari de Catalunya, 13/07/1899, p. 4.398). 

 

Setembre: Dóna l’obra Barcelona, amb la qual participà a la IV Exposició de 

Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona de l’any anterior, a la Junta de 

Museus d’aquesta ciutat (Boronat 1999, p. 56). 

 

És professor de l’Escola d’Institutrius i altres carreres per a la dona, fundada per 

la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País (La Veu de Catalunya, 1-15 

setembre 1899). 

 

Octubre: Participa en l’exposició del Cercle Artístic celebrada amb motiu de la 

inauguració del nou local de l’entitat a la Gran Via de les Corts Catalanes 

(García Llansó, A. «El Circulo Artistico de Barcelona», La Ilustración Artística, 

9/10/1899, p. 658; La Dinastía, 10/10/1899, p. 4). 

 

Decora amb quatre escultures de marbre el panteó de la família d’Antoni 

Bastinos projectat per l’arquitecte Juli M. Fossas al Cementiri de Montjuïc (La 

Vanguardia, 1/11/1899, p. 4; Marín 1986, p. 311). 

 

13 de desembre: És membre del jurat d’un concurs de cartells anunciadors del 

Cercle Artístic, juntament amb Josep Lluís Pellicer, Francesc Torrescassana i 

Ricard Capmany (Real Círculo Artístico, Acta de la Junta Directiva, celebrada el 

9 de novembre de 1899; Document núm. 42/3). 

L’artista Gaspar Camps, també igualadí, fa un retrat al carbó de Josep Campeny 

que es conserva al Museu de la Pell d’Igualada. 

1900 

Gener: Ocupa el càrrec de vocal en la renovació de la junta del Reial Cercle 

Artístic, sota la presidència de Joan Francesc Chía. Dos dies després de la 

publicació a La Vanguardia, a les actes del Cercle Artístic del 4 de gener Josep 
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Campeny va abandonar la Junta Directiva juntament amb els artistes Gallofre 

Oller i Pellicer (RCA: Actas Juntas I. Del 1895 al 1900). 

 

Exposa un bust de dona al Saló del Cercle Artístic (La Dinastía, 6/01/1900, p. 2). 

 

18 d’abril: Viatja amb una comissió del Cercle Artístic de Barcelona a València 

(La Vanguardia, 18/04/1900, portada). 

 

Maig: Participa a l’Exposició de Belles Arts que tindrà lloc al Cercle Artístic 

amb l’obra 

Hirondelle (La Dinastía, 28/05/1900, p. 1). 

 

24 juny: S’afegeix l’escultura d’un àngel al Primer misteri de dolor del Rosari 

Monumental de Montserrat. Aquesta obra complementa la imatge de Jesús orant 

a l’hort de Getsemaní que instal·là tres anys abans. (Montserrat. Butlletí del 

Santuari, setembre-desembre 1997, p. 29). 

 

Participa en l’Exposició Nacional d’Art de 1900 organitzada pel Reial Cercle 

Artístic, com a artista i com a vocal del comitè executiu. Presenta les obres en 

terracota: Croat (Segle XI), A la Fira, La Carbassa de..., l’Hirondelle (Catàlogo 

1900, p. 26). 

 

Participa a l’Exposició Universal de París amb l’obra Desertor, exposada per la 

foneria Masriera i Campins (Catalogue des objets exposés par la Fonderie 

Artistique Masriera–Campins, de Barcelone, à l’Exposition Universelle de París 

de 1900). 

 

Agost: La Vanguardia publica que el dia 29 d’agost l’escultor viatja a la Vall 

d’Aran per tal de passar-hi les vacances (La Vanguardia, 30/08/1900, p. 2). 

 

Realitza l’escultura d’un Sagrat Cor de Jesús, de mida natural, per al monument 

funerari d’Eugènia Vallarin Vallarin al Cementiri de Montjuïc (La Vanguardia, 

1/11/1900, p. 5).  
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1901  

16 de març: Josep Campeny ja ha acabat l’obra Epíleg que destinarà a 

l’Exposició Nacional de Belles Arts. (La Vanguardia, 16/03/1901, p. 3). 

Té el taller al carrer d’Aragó, núm. 317 (Asociación de Arquitectos de Cataluña. 

Anuario para 1901, p. 65). 

 

Va intervenir en la decoració del Teatre del Centre Mercantil d’Igualada, 

juntament amb l’escenògraf Salvador Alarma, que es va inaugurar els dies 15, 

16, i 17 d’abril (Riba Gumà p. 72). 

 

Pren part a l’Exposició General de Belles Arts celebrada a Madrid amb l’obra 

Epíleg de la lluita (Catàlogo 1901, p. 166). 

 

Juny: El bust de Verdi, obra de Josep Campeny, presidí al Saló de Concerts del 

Palau de Belles Arts de Barcelona al festival dedicat a la memòria del músic 

italià (La Renaixensa. 17/07/1901, p. 3.511). 

 

Setembre: El marquès de Marianao ofereix com a premi una obra de Josep 

Campeny que representa Un contrabandista a cavall (El Liberal, 25/09/1901, p. 

1). 

 


ovembre: Exposa quatre grans gerros decoratius, encarregats pel marquès de 

Marianao, a l’aparador de l’establiment que Gabriel Cuspinera tenia al carrer 

Ferran de Barcelona.  

També hi exposà un bust en marbre d’una sevillana (Diario de Barcelona, 

4/11/1901, p. 13.347). 

 

Realitza per a la sepultura d’Aurelia Joseph, destinada al Cementiri de Montjuïc, 

la figura d’un àngel-dona amb ales d’espiadimonis que s’emmarca dins 

l’escultura modernista. 

 

S’anuncia a l’Asociación de Arquitectos de Catalunya. Anuario para 1901. 
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1902 

Gener: És membre d’una comissió del Reial Cercle Artístic per estudiar, 

redactar i presentar un projecte de reglament per a una secció nova anomenada 

“Amigos de las Bellas Artes” (Reial Cercle Artístic, Acta de la Junta Directiva 

del dia 10/01/1902. Document núm. 63). 

 

El diari El �oticiero Universal publica que, segons la declaració de l’escultor 

Josep Campeny en relació amb l’assassinat de Salvador García Víctori, no va 

veure el processat a casa de la víctima durant els 15 dies en què va estar fent el 

retrat. No obstant, en una declaració posterior afirma haver-lo vist a casa la 

víctima (El �oticiero Universal, 16/01/1902, p. 4). 

 

Març: El dia 28 és nomenat membre de la Comissió executiva i de propaganda 

per una subhasta d’obres del socis del Cercle Artístic (Reial Cercle Artístic, 

Actas Juntas directivas 1901-1902, p. 77). 

 

Treballa en un dels lleons per al Monument a Alfons XII del parc del Retiro de 

Madrid (Salvador 1988, p. 534; Reyero 1999, p. 518). 

 

1 de maig: Amb motiu de la mort del pintor Francesc Masriera, la revista Álbum 

Salón publicà l’article “Homenaje a Francisco Masriera (juicios, frases y 

pensamientos)”, on diversos artistes, entre els quals es trobava Josep Campeny, 

dedicaren unes paraules en record del seu amic (Álbum Salón, 1/05/1902, p. 

104). 

  

29 de maig: La revista Catalunya Artística publica, dins la secció Gent notable 

de Catalunya, un article dedicat a Josep Campeny signat per Francesc Giraldos. 

A la portada d’aquest número s’hi reproduí l’obra Crisantemas i Siemprevivas, i 

a l’interior dos gerros decoratius propietat del marquès de Marianao. 

 

Treballa en L’Execució d’un condemnat, època cartaginesa (F. Giraldos, 

Catalunya Artística, 29/05/1902, p. 335). 
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Abril: 

Assisteix a l’enterrament del Doctor Robert (�oticiero Universal, 22/04/1902, p. 

2). 

 

11 de juny: Sol·licita permís fotogràfic a Serveis Funeraris de Barcelona per 

obtenir fotografies de la tomba menor núm. 9 de la via Sant Joan Baptista, 

agrupació 9a, del Cementiri de Montjuïc, més coneguda com la sepultura 

d’Aurèlia Josep, en nom de Josep Bori. La construcció va anar a càrrec de Josep 

Campeny, i el seu propietari, que aleshores es trobava a Filipines, volia 

comprovar si la construcció s’havia executat tal com havia disposat (ACPB. 

Expediente relativo al permiso para obtener unas fotografias de la tumba menor 

nº 9, Via San Juan Bta. Del Cementerio S.O, interesado D. José Campeny en 

nombre de D. José Bori. Expedient núm. 2.771). 

 

Juliol: Aquest mes va descansar una temporada a la Vall d’Aran (La 

Renaixensa, 27/07/1902, p. 8945; El �oticiero Universal, 26/07/1902, p. 2). 

Al mes de setembre, el crític P. del O. [Josep Roca i Roca] en un article a La 

Esquella de la Torratxa explica com l’escultor passa l’estiu a la població de Les 

(La Esquella de la Torratxa, 12/09/1902, p. 591). 

 

Realitza per al Panteó Baltasar Fortuño-Emilia Rios, al Cementiri de Montjuïc, 

l’escultura d’un àngel amb una palma davant d’una urna esculturada (Diario de 

Barcelona, 27/10/1902, p. 12.654 / Marín 1986, p. 598). 

 

Treballa, per al recinte protestant del Cementiri d’Est de Barcelona, en els 

models destinats a les tombes propietat dels senyors Morrison, Littell, 

Alexander, Witty, i Forrell (La Renaixensa. 20/10/1902, p. 2; La Vanguardia, 

19/10/1902, p. 5). 

 

Al mes d’octubre d’aquest any es reprodueix a Catalunya Artística la fotografia 

d’obra funerària dedicada a la memòria de Cosme Batlle que es troba al 

Cementiri dels Caputxins a Mataró (Catalunya Artística, 30/10/1902, p. 706). 
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1903 

Febrer: La revista Pluma y Lápiz publica l’article «Arte y Artistas» dedicat a 

Josep Campeny, signat per Manuel Osorio i Gallardo, en què s’elogia la 

producció de l’escultor (Pluma y Lápiz, 1/02/1903, núm. 18, pp. 3-5). 

 

Josep Campeny realitza una obra escultòrica per al Museu Municipal de Tortosa, 

encarregada per Bartolomé Ferrer Bittini, secretari del marquès de Marianao 

(Diario de Tarragona, 28/02/1902, p. 2). 

 

Març: Exposa a l’establiment Cuspinera, al carrer de Ferran de Barcelona, un 

rellotge de centre on hi havia representada un daina que matava una gran boa 

embolicada al cos d’una noia que lluitava per fugir del rèptil mentre un sàtir, 

presa de la por, fugia del lloc de la lluita. El rellotge anava acompanyat de dos 

llums on hi havia representada la faula de dues granotes demanant rei, i el corb i 

la guineu. Aquestes obres estaven destinades al menjador del castell del marquès 

de Marianao a Sant Boi de Llobregat (La Vanguardia, 12/03/1903, p. 2; Diario 

de Barcelona, 12/03/1903, p. 3.118). 

 

20 de maig: Josep Campeny sol·licita el permís d’obres, a la Junta de 

Cementiris, en nom d’Elena Wim, per construir un panteó al recinte protestant 

del Cementiri de l’Est de Barcelona, núm. 466 (ACPB. Expedient 3.877, Caixa 

panteons 20). 

 

Pren part a l’Exposició Internacional d’Atenes. 

 

Setembre: Mostra obres a l’establiment destinat a exposició i venda que 

Masriera i Campins van inaugurar el dia 22 de setembre de 1903 al carrer de 

Ferran, núm. 51 de Barcelona (La Ilustración Artística, 5/10/1903, p. 658). 

 

Octubre: Realitza un àngel amb les ales obertes destinat al Panteó del pintor 

Francesc Masriera al Cementiri de Montjuïc de Barcelona (Diario de Barcelona, 

29/10/ 1903, p. 12.788). 
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Passa un dia de cacera al parc Samà a Cambrils convidat pel marquès de 

Marianao juntament amb l’excel·lentíssim governador militar Ignacio Montaner i 

el president de l’Audiència Provincial, Federico Stern (Diario de Tarragona, 

27/10/1903, p. 1). 

 

Desembre: Forma part del jurat d’un concurs públic per adquirir un dibuix per a 

l’Associació de Viatjants de Comerç i de la Indústria de Barcelona, que el volen 

com a model que puguin aplicar en segells, medalles o escuts ornamentals a les 

façanes dels edificis de la seva propietat. Els altres membres del jurat foren: 

Olegari Juyent, Enric Sagnier, i Josep M. Marqués (La Dinastía, 2/12/1903, p. 

2). 

 

És admès com a soci honorari del Círculo de Bellas Artes junt a Vidiella, 

Granados, Urgell, i Casas (El �oticiero Universal,14/12/1903, p. 2). 

1904 

Gener: El diari El Liberal organitzà una festa a benefici dels nens pobres de 

Barcelona amb recollida de joguines, en la qual hi participà l’alta societat 

barcelonina. El dia 6 se celebrà una festa en la qual es lliuraren les joguines i es 

decoraren les dependències del diari, del qual Josep Campeny fou el director 

artístic (El Liberal, 3/01/1904, p. 1; Pluma y Lápiz, 24/01/1904, p. 4). 

 

Presenta l’escultura Infantesa d’Aquil·les, de tema mitològic, a l’Exposició 

General de Belles Arts i Indústries Artístiques de Madrid (Catálogo 1904, p. 89). 

 

Març: “La Asociación Barcelonesa de Amigos de la Enseñanza” el nomena soci 

numerari (La Vanguardia, 17/03/1904, p. 8). 

 

Exposa l’escultura Desastre en un establiment del carrer de Ferran de Barcelona 

(La Vanguardia, 19/03/1904, p. 2). 

 

Juny: Obté una menció honorífica a l’Exposició Internacional d’Atenes (La 

Publicidad, 1/06/1904, p. 1). 
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El marquès de Marianao oferí la terracota La formiga per premiar els treballs 

manuals dels alumnes de les escoles de la província de Tarragona (Diario de 

Tarragona, 19/07/1904, p. 1). 

 

Juliol: Acconsegueix la Medalla d’Or a l’Exposició de Viena del 1904, on 

obtingué molt bones crítiques a la premsa (La Vanguardia, 17/07/1904, p. 

11.195). 

 

El Liberal del 18 de juliol publica un article signat per LM. sobre l’escultor 

titulat «Siluetas Artísticas. Pepe Campeny». 

Poc després, El Diario de Tarragona, publica el mateix article (Diario de 

Tarragona, 21/07/1904, p. 1). 

 

Agost: Es dóna de baixa com a soci de l’Ateneu Barcelonès (Arxiu Ateneu 

Barcelonès: Llibre Socis 1901-1936, núm. 212) ref. Arxiu AB/AS16. 

 

Setembre: La casa Rius i Torres ofereix un Sant Jordi de Josep Campeny per a 

la tómbola a benefici de l’Hospital (La Veu del Vallés, 4/09/1904, p. 11). 

 

Octubre: Llegeix la memòria sobre l’estat de l’Escola d’Arts del districte 8è 

(Gràcia) amb motiu de la cerimònia de lliurament de premis als alumnes i 

inauguració del curs escolar 1904-1905 (La Vanguardia, 18/10/1904, p. 2) 

1905  

Març: Exposa un bust de Cervantes al Saló d’Actes de la Cambra Agrícola 

Oficial del Baix Llobregat, amb motiu d’una festa dedicada a Miguel de 

Cervantes en el tercer centenari de la publicació del Quixot (La Vanguardia, 

11/05/1905, p. 2). 

 

Maig: Realitza un alt relleu amb el bust de Miguel de Cervantes envoltat de 

llorer (La Educación, 6/05/1905, p. 75). 

 

Subscriu una carta juntament amb altres escultors espanyols adreçada al 

president de la Comissió del Monument a Emilio Castelar, protestant per 
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l’adjudicació directa de l’escultura del monument a Marià Benlliure (El Pais. 

Diario republicano, 12/06/1905, p. 2). 

 

19 de Juny: Mor el seu germà Pau Campeny (AMCB. Índex defuncions 1905). 

 

11 d’octubre: Dedica a l’escultor Eusebi Arnau i Mascort la fotografia del lleó 

que modelà per al Monument a Alfons XII de Madrid (Marín 1994, p. 109, 110). 

 

Realitza l’escultura d’un àngel per a la sepultura menor de la família Zaragoza-

Darma al cementiri de Montjuïc (La Ilustración Artística, 30/10/1905, p. 700). 

1906 

Gener: Amb motiu de l’erecció del Monument del Bruch adreça una carta a 

Eusebi Güell, vocal encarregat de la comissió organitzadora dels sometents, 

convidant-lo a visitar el seu taller per examinar l’esbós del monument i fer les 

observacions pertinents (BC: José Campeny 1906, Autògrafs, Ms. 2283, núm. 

22). 

 

Obté una segona medalla a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid, per 

l’escultura In Extremis (Pantorba 1948, p. 197). 

També presenta la terracota Desastre (Catálogo 1906, p. 101, núm. cat 1.347); 

Hojas Selectas 1906, p. 776). 

 

Exposa diverses escultures de saló a l’establiment El Arte (Álbum Salón 1906, p. 

35, 38).  

 

Octubre: Amb motiu de la inauguració del curs escolar 1906-1907 de l’Escola 

Municipal d’Arts i Oficis del districte de Gràcia, i en qualitat de professor i 

secretari de l’escola, Josep Campeny llegeix la memòria reglamentària en l’acte 

de lliurament de premis als alumnes (La Vanguardia, 8/10/1906, p. 3). 

 

Fou membre del jurat de l’ exposició d’art que va organitzar el Centre Popular 

Catalanista de Sant Andreu. El jurat estava constituït per Josep Puig i Cadafalch, 

president, Joan Llimona, Dionís Baixeras i Jaume Bofill, secretari (La 

Ilustración Artística, 10/12/1906, p. 802). 
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El 15 de desembre signa un pressupost per al panteó de Ramon Blanco d’Erenas. 

La construcció d’aquest panteó no es portarà a terme fins l’any 1908 (segons 

informació facilitada per Maria Isabel Marín). 

1907 

Presenta l’obra In Extremis a la V Exposició Internacional de Belles Arts de 

Barcelona de 1907, amb la qual aconsegueix una segona medalla. Aquesta 

escultura, que ja l’havia exposada l’any anterior a l’Exposició General de Belles 

Arts de Madrid, la va adquirir per la Junta de Museus de Barcelona (Catálogo 

1907, p. 124). 

 

Li van atorgar la medalla d’or a l´Exposició de Budapest, segons consta en una 

targeta personal (�oticiero Universal, 21/06/1908, p. 1). 

 

Juny: El marquès de Marianao va oferir una terracota de Josep Campeny a la 

tómbola en benefici del “sostenimiento de las clases” que havia de celebrar 

l’Ateneu tarragoní de la classe obrera. 

 

Agost: Participa en l´Exposició col·lectiva organitzada per l’Ateneu d’Igualada, 

en la qual també hi van ser Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Josep M. Marqués i 

Josep M. Tamburini entre d’altres (La Publicidad, 31/07/1907, p. 4). 

 

A primers d’octubre signa pressupostos de dos projectes funeraris, encarregats 

per Cirili Alexandre, i destinats al recinte protestant del Cementiri de l’Est de 

Barcelona.  

1908 

A l’Exposició Nacional de Belles Arts i Indústries Artístiques que va tenir lloc a 

Madrid presenta l’obra Reciari, on un gladiador lluita amb un lleó (Catálogo 

1908, p. 71 / Orduña Viguera 1908, s.p). 

 

Presenta obres a l’exposició organitzada pel Reial Cercle Artístic de Barcelona 

(M.R.C. Notas de Arte. Círculo Artístico. La Vanguardia, 14/05/1908, p. 7; La 

Cataluña, 16/05/1908, p. 314). 
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Realitza l’escultura orant per al Panteó Bisbe Comes erigit a l’església del Rapte 

de Sant Ignasi de Manresa. La part arquitectònica es deu a l’arquitecte Juli M. 

Fossas (Hojas Selectas 1908, p. 268, 270). 

 

Es presenta al Certamen Internacional d’Atenes. 

 

Juntament amb l’arquitecte Juli M. Fossas, realitza la sepultura a la memòria de 

Ramon Blanco de Erenas, capità general de l’exèrcit i primer marquès de 

Peñaplata, destinada al Cementiri de Montjuïc de Barcelona.  

 

18 de novembre: L’Ajuntament li envia una notificació acceptant la seva 

dimissió del càrrec de secretari de l’Escola (AMCB. Expediente personal 

relativo al empleado José Campeny, núm. 1030).  

1909 

Febrer: Jurat qualificador del Certamen Infantil de Vestits que havia de tenir 

lloc al Teatre Novetats (La Vanguardia,18/02/1909, p. 4). 

 

Projecte de monument a Pau Milà i Fontanals que es va exposar juntament als 

altres esbossos a l’Ateneu Barcelonès (Cu-Cut, 18/02/1909, p. 108). 

 

Maig: El marquès de Marianao dóna una obra de Josep Campeny per a la 

tómbola de la caritat (Diario de Tarragona, 15/05/1909, p. 2). 

 

Juny: Participa a la Primera Exposició d’Art del Centre de Lectura de Reus 

(Catálogo 1909). 

 

Al llarg d’aquest any rep diverses advertències per part de la Junta de 

Cementiris, per esmenar la infracció en què les ales i la trompeta de l’àngel, que 

realitzà per a la tomba de Cirili Alexander al Cementiri de l’Est, sobrepassen 

entre tres i cinc centímetres la tomba veïna respectivament. 

 

Realitza les escultures en marbre de sant Francesc, santa Isabel, uns àngels i el 

relleu amb la representació de l’evangelista sant Marc, patró del propietari de la 

tomba, per al Panteó de Marcos Rocamora Laporta. Aquest panteó, projectat pels 
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arquitectes Juli M. Fossas i Emili Sala Cortés, era un dels més grans del 

Cementiri de Montjuïc, i a principis de 1991, a causa del seu deteriorament el 

van enderrocar (Marín 1986, p. 490; Aguado 1993, p. 99). 

 


ovembre: S’inaugura a Girona el monument l’Exèrcit als herois de 1808 i 

1809, per al qual Josep Campeny va realitzar dos relleus en bronze (Fabre 1991). 

1910 

Segons fonts orals dels descendents de l’escultor, entorn d’aquest any se separa 

de la seva esposa, Juana Arró. 

 

Febrer: A finals d’aquest mes l’ajuntament li comunica que a partir de l’1 de 

gener rebrà 1.500 pessetes per la seva feina com a professor de l’Escola del 

Districte 8è (AAB: Expediente personal relativo al empleado José Campeny, 

núm. 1031). 

 

Igual que l’any anterior, tornà a formar part del jurat qualificador del ball infantil 

de vestits que s’havia de fer al Teatre Novedades (La Vanguardia, 3/03/1910, p. 

5). 

 

Projecte de monument a Ignacio Agramonte (Cuba en Europa, 25/04/1910, p. 5). 

 

Realitza uns gegants per a la ciutat de Barcelona (La Vanguardia, 24/05/1910, p. 

3). 

 

Octubre: Segons la revista Cu-Cut Josep Campeny realitzava un monument 

dedicat a Alejandro Lerroux (Cu-Cut, 8/10/1910, p. 635, 636). 

 

A partir d’una anàlisi estilística, creiem que va realitzar l’escultura per al panteó 

de la Vídua d’Estibalga per al Cementiri de Girona, datat a la base el 1910. 

1911 

Té el taller al carrer de Provença, núm. 226, segons publica un anunci a 

l’Asociación de Arquitectos de Cataluña. Anuario 1911, p. 62. 
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Donà una escultura per a la tómbola organitzada per l’Associació a benefici de 

les víctimes dels temporals (El Diluvio, febrer 1911, p. 13). 

 

A l’Exposició Internacional d’Art de Barcelona exhibeix l’obra Lluita d’un tigre 

amb un cocodril (Catálogo 1911, p. 147). 

 

Juny: Modela quatre escultures destinades al Monument als Herois del Bruch a 

Montserrat. Aquest monument, projectat per l’arquitecte Villar de Carmona, i en 

el qual també intervingué l’escultor Vallmitjana en l’escultura en marbre que 

corona el monument, es va inaugurar el dia 11 de juny i es va destruir en el 

transcurs de la Guerra Civil Espanyola (Diario de Barcelona, 1/06/ 1911, p. 

7.890). 

 

Realitza la Corona de bronze que el cos d’artilleria dedicà als herois defensors 

del setge de Tarragona de 1811 (El Diluvio Ilustrado, 1/07/1911, p. 404). 

 

Octubre: Realitza l’esbós del monument que es projectava erigir a la memòria 

del funcionaris judicials assassinats a Cullera durant els desordres passats en 

aquesta població. 

També realitzà una placa decorativa que va estar presentada al president de 

l’audiència, amb una al·legoria i els noms del jutge López Rueda i de l’oficial i 

agutzil que l’acompanyaven (El �oticiero Universal, 14/10/1911, p. 2). 

 

Presenta un projecte al concurs per a l’erecció d’un Monument commemoratiu de 

les Corts, Constitució i setge de Cadis. Hi col·laborà l’arquitecte A. Vila (La 

Ilustración Española y Americana, 22/10/1911, p. 236). 

 

L’Ajuntament de Barcelona li encarrega la realització de tres fonts artístiques La 

font del Trinxa, El nen de la Granota, El noi del Càntir (AMCB. Llibre d’Actes 

de l’ Ajuntament, 1911, Tomo 7, 16 novembre-18 desembre). 

 

Desembre: Col·labora, en la part escultòrica, en la reforma del Teatre Principal 

de Terrassa (Egara. Revista semanal. Terrassa 9/12/1911, p. 1; La Comarca del 

Vallés, 15/12/1911, p. 1). 
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1912 

El 20 de juny signa a l’ajuntament, davant el notari Josep Borrell, l’escriptura 

d’adjudicació de la construcció i col·locació de les tres fonts artístiques a 

l’Eixample de Barcelona, per la quantitat de 25.050 pessetes (El �oticiero 

Universal, 20/06/1912, p. 2; La Vanguardia, 21/06/1912, p. 3). 

 

Participa en el concurs que es va convocar entre escultors de tot el món per erigir 

un monument al general Antonio Maceo i Grajales, representant de la 

independència cubana (Campana de Gràcia, 14/09/1912, p.148; Cuba en 

Europa, 15/01/1912, pp. 8, 9). 

 

A principi de desembre van col·locar a la Sala de Professors de la Facultat de 

Dret el bust del degà el doctor Josep M. Planas i Casals (Diario de Barcelona, 

3/12/1912, p. 17.820). 

 

Desembre: El 18 de desembre s’inauguraren les fonts artístiques de l’Eixample 

(El �oticiero Universal, 19/12/1912, p. 3). 

1913 

Va presentar a l’ajuntament les fotografies de vuit projectes de fonts artístiques 

que finalment va realitzar Eduard. B. Alentorn (AMCB. Sèrie Expedients Nous, 

exp: 880, any 1930).  

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Torelló va demanar autorització al de Barcelona 

per reproduir les fonts artístiques de l’escultor Josep Campeny (El �oticiero 

Universal, 5/09/1913, p. 4). 

 

Octubre: El marquès de Marianao va oferir una escultura de Josep Campeny per 

a la tómbola de la Caritat, que s’havia de celebrar durant les festes de Santa 

Tecla de Tarragona. Els diners resultants s’havien de destinar a la construcció 

d’un alberg nocturn per a pobres (Diario de Tarragona, 7/09/1913, p. 1). 
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Per a aquesta mateixa tómbola el marquès de Vilanova i Geltrú1 també va donar 

una terracota de Josep Campeny. (Salvador Samà Masriera, fill del marquès de 

Marianao) (Diario de Tarragona, 19/10/1913, p. 2). 

1914 

Amb motiu de la processó del divendres sant de Tarragona realitza el Pas de la 

flagel·lació o dels Assots per a la Congregació de la Puríssima Sang. Aquest grup 

fou destruït juntament amb altres passos i altres obres religioses en el conflicte 

bèl·lic de l’any 1936 (La Vanguardia, 8/04/1914, p. 8). 

 

Setembre: Josep Campeny va realitzar l’escultura de la font artística que es va 

inaugurar a la plaça de la Fira a Cardona, en el transcurs de les festes del Segon 

centenari de la capitulació gloriosa de Cardona a la Guerra de Successió (El 

�oticiero Universal, 12/09/1914. p. 3). 

1915 

Gener: Signa un projecte per fer obres al panteó, núm. 85, del recinte protestant 

del Cementiri de l’Est, propietat de Cirilio Alexander (ACPB: Caixa panteons 

44, Exp. 9.929). 

1916 

Josep Campeny i l’arquitecte Antoni Vila Palmés presenten plegats un projecte 

al concurs d’esbossos per al monument a Cervantes que es va celebrar a Madrid. 

(III Centenario de Cervantes. Exposición de bocetos para el Monumento de 

Cervantes. Madrid octubre 1916). 

 

Participa en l’exposició de la Sala Parés d’obres ofertes per diversos artistes a fi 

de costejar l’homenatge a la pintora Pepita Texidor (Vell i �ou, 15/10/1916, p. 

245). 

1917 

9 de novembre: Li comuniquen que ha de prendre possessió d’un nou càrrec 

dins l’Escola de Gràcia (AMCB. Expediente personal relativo al empleado José 

Campeny, núm. 1030). 

 

 

                                                 
1 Salvador Samà Masriera, fill del marquès de Marianao 
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1918 

Realitza una làpida per recordar Jaume Caresmar que s’havia de col·locar a la 

façana de la casa on va nàixer d’Igualada («El sabi Caresmar», El Liberal, 

Igualada, 26/11/1918, p. 1). 

1919 

Projecte de Monument a l’aviador Salvador Hedilla, fundador i director de 

l’Escola Catalana d’Aviació i notable pilot mort en accident aeri quan 

sobrevolava el riu Llobregat el 17 octubre. La iniciativa per portar a terme aquest 

monument fou del Real Aeroclub de Catalunya conjuntament amb l’Ajuntament 

del Prat de Llobregat (Hojas Selectas 1919 / Ayuntamiento del Prat de Llobregat. 

Índice del libro de Actas de 1917). 

1920 

Març: Li concedeixen el segon augment gradual de sou per antiguitat (AMCB. 

Expediente personal relativo al empleado José Campeny, núm. 1030). 

 

Abril: És designat membre del jurat de l’Exposició Nacional de Belles Arts (La 

Época, 21/04/1920, p. 6). 

1922 

21 de gener: Mor a Barcelona als 63 anys víctima d’una broncopneumònia 

(Registro civil de Barcelona: certificado de defunción de Josep Campeny 

Santamaría. Distrito de la Concepción, núm. 156). 

 



 

 

 

69 

ESQUEMA GE	EALÒGIC1
 

 

 Ignasi Campeny -  ? 

  

 

 

       Jaime Campeny - Esperanza Torres     Mariano Santamaria - Teresa Briansó. 

 

 

 

                      Pablo Campeny                                            Rosa Santamaria 

       (12-8-1816 / 16-11-1898).            

 

 

        Pablo             Miguel      Josefa     Esperanza    Ignacio   Catalina  Jacinta 

 

 

José Gabriel Francisco de Asís Campeny          Juana Arró Ademà 

              (5-8-1858/ + 21-1-1922)                                              (1870) 

     

 

 

           Josep         Josefina         Adolfo Fernández     Maria   Amèlia       Rosa          Jaume Medina 

(+11/1890)  (7/02/1892)                                                 (+30/04/1894)       (28-11-1898) 

 

 

                  Rosa    Jaume    Montserrat    Ma. José    Lourdes    Xavier 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Ens basem en els documents aportats i en el testimoni oral dels descendents de l’escultor. Vegeu. 

Apèndix documental. 
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1. ASPECTES BIOGRÀFICS  

Tot i que Josep Campeny Santamaria va ser un escultor prestigiós a la seva època i que 

va treballar en nombroses escultures. Avui encara desconeixem molts aspectes de la 

seva persona, atès que la família gairebé no conserva records de l’artista i, per tant, tan 

sols disposem d’algunes breus referències que es van publicar en diaris i revistes. 

1.1 �aixement i entorn familiar 

Fill de Pablo i Rosa, nasqué a la rambla de Sant Isidre d’Igualada el 6 d’agost de 

1858.1 Un dia més tard fou batejat pel vicari Dr. Francisco Jolis a la parròquia de Santa 

Maria d’Igualada amb els noms de José Gabriel Francisco. Foren els seus padrins 

Gabriel Tanshuer de Rieula, natural de França, i Esperança Riba, d’Igualada.2 

Els seus avis paterns, Jaime i Esperanza, eren naturals de Barcelona i Igualada, 

respectivament, i els materns, Mariano i Teresa, procedents de Valls (Alt Camp). 

Tant el seu pare, Pablo i el seu avi, Jaime, com el seu besavi, Ignacio Campeny, 

exerciren l’ofici de torners a Igualada, mentre que el seu avi matern, Mariano, fou 

segador. 

El matrimoni Campeny Santamaria va tenir vuit fills: Pablo, José, Miguel, Josefa, 

Esperanza, Ignacio, Catalina i Jacinta.3 

Segons consta al padró municipal de veïns d’Igualada de 1845,4 la casa de la rambla 

de Sant Isidre la van habitar un cercle familiar integrat per pares i fills, que resten a la 

casa paterna [l’hereu i els altres germans] fins que es casen, seguint el model de la 

típica família catalana de mitjan segle XIX. Aquí hi visqueren els seus avis paterns, els 

seus pares, un germà més jove del seu pare anomenat Miguel i potser nebots, ja que hi 

ha registrats cognoms que no coincideixen amb els de la família. 

                                                 
1AHI. Registro Civil de Nacidos, núm. 8032, José Campeny número 348. 
2AAB. Expediente relativo al empleado Josep Campeny, número 1030, clases pasivas. 
3Registre Civil de Barcelona. Certificat de defunció de Pablo Campeny Torres. Districte Sants, número 
503. 
4AHI. Padrón municipal de vecinos 1845, número 2065. 
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Consultades les matrícules industrials d’Igualada dels anys 1849 i 1855,5 trobem que 

era el seu avi Jaime qui portava el negoci, malgrat que l’any 1849 també consta als 

documents el seu besavi Ignacio. 

La família Campeny Santamaria s’instal·là a Barcelona aproximadament l’any 1860. 

En tenim coneixement gràcies al certificat de baptisme6 del seu germà Miguel José 

Francisco, que el dia 14 de gener de 1862 va rebre les aigües baptismals a la Catedral de 

Barcelona. El motiu que els portà a mudar-se a la ciutat el desconeixem, però com que 

no figuren com a torners al llibre de matrícules industrials de Barcelona de 1862,7 

pensem que van venir a treballar a l’España Industrial, empresa tèxtil coneguda també 

com el Vapor Nou de Sants, que era propietat dels germans Muntadas-Campeny, 

parents seus. 

Els primers anys a Barcelona -segons consta a l’esmentada partida de baptisme del 

seu germà8- la família Campeny visqué al barri del Raval, al carrer de San Jerónimo, 

número 16, primer pis.9  

1.2 Vida privada  

Segons testimoni oral de la néta de l’escultor Rosa Medina Campeny, aquest conegué 

la que havia de ser la seva esposa Juana Arró l’any 1888. Era filla10 del registrador de la 

propietat de Vielha (Vall d’Aran) i visità Barcelona quan complí 18 anys amb motiu de 

la celebració de l’Exposició Universal. Un any després d’haver-se conegut van 

contraure matrimoni, el dia 7 de setembre de 1889, a la localitat aranesa de Les d’on era 

originària la família d’ella. Aleshores l’escultor tenia 31 anys i la seva esposa, 19.  

D’aquest matrimoni nasqueren sis fills, de quatre dels quals es va haver de lamentar 

la pèrdua, reflex de l’alt índex de mortalitat infantil de l’època. Josep, el primogènit, va 

                                                 
5AHI. Matrícula Industrial 1849, número 4954; Matrícula Industrial 1855, número 4.957. 
6AAB. Expediente relativo al empleado Miguel Campeny, número 1031. 
7ACA. Hacienda. Contribución Industrial de Barcelona 1862. Matrícula. Tarifa 1ª. Todas las clases. 
Inv.1-12606, (fol 474 «Torneros»). 
8El seu germà Miquel treballarà entorn l’any 1898 al Matadero de Barcelona:«Barcelona 22 de junio de 
1898 / El Exmo. Ayuntamiento en consistorio del dia de  / hoy cordó nombrar á D. Miguel Campeny para 
el / cargo de Pesador del Matadero de cerdos / con el haber anual de 1.800 pts. / El Alcalde» (AAB. 
Expediente personal relativo al empleado Miguel Campeny, clases pasivas número 1031). 
9AAB. Clases pasivas número 1031. 
10Foren els seus pares Manuel Arró i Gertrudis Ademà (AAB. Registro de nacimientos, Universidad, 28 
novembre, número. 10.504). 
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morir el novembre de 1890 als cap de pocs mesos, víctima d’una pneumònia.11 Aquesta 

notícia la recollí La Vanguardia que expressà les condolences a la família.12 

El seguirien la Maria, una nena de la qual la família conserva fotografies i que morí 

als pocs anys, i l’Amèlia, que finà el dia 30 d’abril de 1894 quan tenia 8 mesos.13 A 

més, se sap que Juana Arró va patir un avortament l’agost de 1896.14  

Finalment tan sols van sobreviure dues nenes, Josefina, que va venir al món el 7 de 

febrer de 1892, i Rosa, que nasqué el dia 28 de novembre de 1898. 

L’estimació que Josep Campeny sentia per la seva família es manifestà en la 

preocupació i cura que mostrava per les seves filles però també pels seus progenitors, 

fet que podem constatar a partir d’un incident que aquests van patir l’any 1895, del qual 

curiosament diversos diaris se’n van fer ressò. El cas és que a la nit uns lladres van 

intentar entrar a robar a la casa pairal dels pares de l’escultor, a pocs quilòmetres de 

Piera, a l’Anoia. Josep Campeny, després de l’ensurt, de seguida es va desplaçar a la 

casa familiar per veure com es trobaven els seus pares i les seves dues germanes, i va 

denunciar que tot i que les seves germanes havien disparat més de cinquanta trets per 

alertar els Mossos d’Esquadra del poble, ningú no va anar a auxiliar-los. 

La família guardava les armes a la casa perquè quan l’artista anava a visitar-los li 

agradava tirar al blanc amb les seves germanes. Així mateix, Josep Campeny també va 

declarar que creia que aquest succés era conseqüència de la misèria que regnava a la 

comarca.15 

El seu pare, Pablo Campeny Torres, va morir el dia 16 de novembre de 1898 als 82 

anys.16 Dos dies més tard, els diaris van publicar la notícia de l’enterrament i van donar 

el condol a la família. De la mateixa manera, també afegiren que la mort havia estat 

molt sentida atès que comptava amb simpaties generals a la ciutat.17 La tristesa per 

                                                 
11 AAB. Índex de defuncions 1890. 
12 La Vanguardia, 9/11/1890, p. 2. «El distinguido escultor señor Campeny ha tenido la desgracia de 
perder á un niño de pocos meses, por cuyo motivo le damos nuestro pésame». 
13 AHA. Índex de defuncions A-Z, 1894. 
14 AHA. Índex de defuncions A-LL, 1896. 
15 La Vanguardia, 12/08/1895, p. 2; El 6oticiero Universal, 12/08/1895, p. 2; La Dinastía,13/08/1895, p. 
2. 
16 Registro civil de Barcelona. Certificado de defunción de Pablo Campeny Torres. Distrito de Sants, 
número 503. 
17 «Ayer tarde fue conducido á la ultima morada, el cadaver del distinguido señor don Pablo Campeny, 
padre del notable escultor don José. Su muerte ha sido muy sentida, pues el Sr. Campeny (q.e.p.d) 
contaba con generales simpatias en esta capital. Reciba su desconsolada família nuestro pésame». La 
Dinastía, 18/11/1898, p. 2. 
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aquesta pèrdua familiar, però, es va veure atenuada per l’alegria del naixement de la 

seva filla petita Rosa, el dia 28 del mateix mes.18 

Pensem que Josep Campeny quan més gaudia de la vida familiar era en el temps de 

lleure, particularment quan anava a Les a passar les vacances estiuenques a la casa 

familiar de la seva dona, on es reunien amb la resta dels parents. Segurament a la Vall 

d’Aran l’escultor va viure moments entranyables fent excursions per la muntanya i 

delectant-se amb la natura que tant aportaria a la seva obra. Així doncs, com a artista 

reconegut i de prestigi, la premsa va publicar la notícia, l’any 1902, que l’escultor se 

n’anava una temporada a la Vall d’Aran per descansar «[...] de la asidua labor que 

sobre él ha pesado el último invierno [...]».19 

De la mateixa manera, el periodista Josep Roca i Roca dins la secció «La semana 

veraneando» de La Vanguardia comentà que Josep Campeny tenia una casa a Les, que 

era un excursionista infatigable i que a la Vall d’Aran trobava els temes per als seus 

grups escultòrics «[...] El rio, después de precipitarse por el paso angosto de Cledes, 

formando una magnífica cascada, pasa besando el pueblecito de Lés, uno de los más 

vistosos del valle y de los mejor dispuestos para el veraneo, con su establecimiento 

balneario de aguas sulfurosas y su Hotel Casino, cómodo y barato. 

En Lés tiene su casa nuestro compatricio el excelente escultor Sr. Campeny, 

excursionista infatigable, que encuentra en el Valle de Arán el tema de sus admirados 

grupos escultóricos [...]».20 

El mateix periodista, ara sota el pseudònim de P. del O., va publicar a La Esquella de 

la Torratxa, del dia 12 setembre 1902, un article molt semblant a l’anterior sobre la Vall 

d’Aran, al final del qual dedicà unes línies a Josep Campeny a qui va retratar en un 

escenari familiar feliç i com a protagonista d’unes vivències apassionants a la 

muntanya.  

El cronista explica que, quan la calor de la ciutat era insuportable, l’escultor passava 

els estius a la localitat de Les (Vall d’Aran) juntament amb la seva esposa aranesa i les 

seves dues filles. També comenta que en aquest paratge l’artista trobava inspiració per a 

les escultures que realitzava a l’hivern a l’estudi del carrer d’Aragó a Barcelona. 

A continuació, destaca que Josep Campeny era un enamorat de la muntanya i que, si 

hagués volgut hauria pogut viatjar còmodament amb tren fins a França, però, preferia 

                                                 
18 AAB. Registro de nacimientos 1898, juzgado Universidad, número. 10.504. 
19 La Renaixensa, 27/07/1902, p. 8.945. 
20 ROCA ROCA, J. «La semana veraneando» La Vanguardia, 8/09/1902, p. 4. 
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anar pels camins més difícils. Aquest fet, però, li va comportar algun ensurt, com en un 

viatge que va fer per l’Aragó passant pel pont de Benasc, on a Lleida se li van quedar 

dos dies l’euga i després li van portar mig morta a Barbastre. 

Tot seguit comenta que l’escultor feia llargues caminades per terrenys abruptes i 

rocosos, on no hi havia ni una sola ombra. I explica que va tenir problemes amb colles 

de miners mig salvatges, testimonis d’una època d’ignorància i llocs incomunicats, que 

l’intimidaven perquè ell menjava a taula i els altres no. Així mateix, afegeix que en 

alguna altra ocasió Campeny havia tingut de dormir sobre la taula de la cuina amb el 

mosso vetllant per la seva seguretat. Malgrat tot això, Josep Roca i Roca finalitza 

l’escrit dient que l’escultor fruïa contemplant els espectres que la llum dibuixava sobre 

les roques i el so musical de l’aigua dringant per la natura. Es delectava enfrontant-se al 

perill i dominant-lo.  

Tot i que hem descrit un panorama de felicitat i que a més era un fet força insòlit per 

l’època, segons informació oral de la família de l’artista pels volts de 1910 i després de 

vint anys de matrimoni, Josep Campeny i la seva esposa es van separar. Després d’això 

Juana Arró i les seves filles es van instal·lar a la Vall d’Aran. 

 

Bosc. Dibuix de paisatge de Josep Campeny 
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1.3 Responsabilitat de Quintes 

El mes de maig de 1897 Josep Campeny presentà el document de Responsabilitat de 

Quintes a fi que constés al seu expedient personal de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis 

de la Vila de Gràcia. Aquesta llicència absoluta fou lliurada pel Jefe de Batalla de 

Reserva de Gràcia núm. 11 amb data del 20 de maig de 1886.21 

1.4 Posició social i econòmica 

Fill d’un torner d’Igualada, Josep Campeny va saber fer-se un lloc dins la societat 

burgesa amb la qual es relacionà per aconseguir clients acomodats que li encomanaren 

tot tipus d’obres. 

Pensem que els seus primers ingressos provindrien de les terracotes que venia a la 

Sala Parés, espai que li va servir de plataforma per donar a conèixer la seves escultures i 

on a poc a poc es va anar forjant una clientela fidel. 

Així mateix, el seu matrimoni amb Juana Arró possiblement li va reportar noves 

coneixences, ja que el seu sogre, Josep Arró, era un home ben relacionat, atès que havia 

estat fiscal de Sant Feliu de Llobregat, jutge de primera instància de la Seu d’Urgell, 

registrador de la propietat a Viella i diputat provincial per Lleida. Quan va morir, el 

diari la Vanguardia expressà les condolences al seu gendre i comentà del finat «en 

cuyos puestos se había captado muchas simpatias».22 

Paral·lelament a la seva tasca d’escultor, Josep Campeny també va exercir la de 

professor, que li va proporcionar uns ingressos fixos mensuals fins a la seva mort. No 

obstant això, el que li permeté viure còmodament i sense estretors fou la venda de les 

seves produccions, moltes de les quals a molt bon preu per a ell, segons podem observar 

per l’import que surt en alguns catàlegs de les exposicions de Belles Arts, i també 

gràcies als encàrrecs, principalment funeraris, demanats per una notable i distingida 

clientela. 

Aquests diners li van permetre, per exemple, poder viatjar arreu d’Europa i mantenir 

un alt nivell de vida, segons es desprèn del mobiliari i els objectes que podem apreciar 

en el dibuix sobre el seu taller i el salonet del carrer Aragó que publicà la revista La 

Ilustración Artística.23 

 

                                                 
21AAB. Expediente personal relativo al empleado Josep Campeny, clases pasivas, número 1030. 
22 La Vanguardia, 30/12/1890, p. 2. 
23 La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 312. 
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Ara per ara, ignorem si Josep Campeny era col·leccionista, però és curiós destacar 

que posseïa unes monedes antigues que va donar al Museu Víctor Balaguer, que ja 

aplegava una interessant col·lecció numismàtica. L’artista va lliurar quatre monedes de 

coure de Felip II, Felip III i Felip IV, una encunyada a Tarragona al segle XVI, dues a 

Barcelona durant la dominació francesa, i tres d’Isabel II pertanyents al Principat de 

Catalunya. Desconeixem per quin motiu l’escultor tenia aquestes monedes i perquè les 

va donar. 

1.5 Defunció de l’escultor  

Josep Campeny Santamaria finà al carrer Mozart de Barcelona, el dia 21 de gener de 

1922, víctima d’una broncopneumònia, tal com es va fer constar en l’acta de defunció.24 

Al certificat de defunció consten dues errades esmenades en una nota marginal sis 

mesos després de la seva mort. El primer d’aquests equívocs és l’edat, ja que no tenia 53 

anys quan va morir, sinó que en tenia deu més, i el segon és la referència a la seva 

esposa, que no era «Doña Herminia 6avarro, natural de Valencia, de 31 años de 

edad», sinó, com ja hem vist, Joana Arró. Per bé que d’entrada pugui semblar una 

equivocació, i tenint en compte la seva separació matrimonial, això ens ha fet pensar 

que probablement Herminia Navarro era la persona amb qui convivia quan ell va morir. 

Tanmateix, en un altre punt del certificat de defunció consta que s’ignora si va testar. 

Després d’haver consultat el Registro general de actos de última voluntad, sabem del 

cert que l’escultor morí sense haver fet testament, la qual cosa dificulta un xic més la 

recerca sobre la seva figura. 

La notícia de la seva mort es publicà en diversos diaris,25 però no hi va merèixer cap 

lloc destacat, fet motivat, d’una banda, perqué no tenia tanta activitat artística en els 

últims anys de la seva vida, ja que es dedicava principalment a la tasca docent, i de 

l’altra, per l’evident canvi de gust de l’època. 

                                                 
24Certificat de defunció: Registro civil de Barcelona, distrito de la Concepción, núm. 156. 
25La Veu de Catalunya, 22/01/1922, p. 7; Día Gráfico, 22/01/1922, p. 5; Gaceta de Bellas Artes, 1/02/ 
1922, p. 15; Eco d’Igualada, 11/02/1922, p. 3 
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Esquel·la de Josep Campeny publicada a La Vanguardia. 

2. PERSO�ALITAT 

2.1 Trets personals  

Josep Campeny era una persona d’esperit inquiet i curiós, motiu pel qual pensem que 

es va decidir ampliar estudis a París, ciutat que aleshores es trobava en plena ebullició 

artística i cultural.  

Pels descendents de l’escultor sabem que aquest era home de caràcter alegre i 

simpàtic, que estimava la seva família i tenia una especial predilecció per la seva filla 

petita, Rosa. Això ho corroborà Francesc Giraldos en l’article titulat Gent notable de 

Catalunya, on va dir textualment: «És catedrátich; entusiasta de la 6aturalesa, de son 

taller y de sa família; és emprenedor, de caràcter franch, de tracte simpàtic, cualitats 

que fan mes agradable al artista».26 

De la mateixa manera, Orduña Vigueira el considera un home extrovertit i amb sentit 

de l’humor: «Su carácter francote, afable y humorístico en extremo, atrae al momento y 

cautiva la amistad».27 

L’any 1903, Carlos Osorio i Gallardo, a la revista Pluma y Lápiz28 també dibuixà un 

retrat amable de l’artista en què destacava la seva capacitat de treball «[...] Campeny, 

que es un trabajador incansable, es un estudioso de primera y ambas cualidades unidas 

á la de una inspiración fresca, abundante y jugosa, han formado un artista en toda la 

extensión de la palabra», a més de referir-se al seu caràcter modest: «Campeny no tiene 

en contra suya más que su modestia extraordinaria y sólo comprensible si se tiene en 

                                                 
26

GIRALDOS, 29/03/1902, p. 335. 
27

ORDUÑA VIGUERA, 1908, s.p. 
28 OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas», Pluma y Lápiz, 1/02/1903, pp. 3-5. 
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cuenta que es la inseparable característica de quienes cuentan con talento, mérito y 

fuerzas propias [...]». 

Contràriament, Feliu Elias no donà una visió gaire captivadora de l’artista, ja que, 

segons ell, l’escultor tenia poca cultura i escriu: «6o fou home molt refinat ni cultivat; 

per això quan l’Ajuntament de Barcelona li encarregà temes decoratius per a les fonts 

del veïnat no se li acudí altra cosa que aquells trinxeraires que, encara avui, delaten en 

bronze un escultor quelcom barroer»,29 afirmació que creiem que confirma el seu 

caràcter desenfadat que no devia agradar gens a Feliu Elias. Així mateix, considerem 

que aquesta opinió va fer força mal a la figura de l’artista en els anys posteriors a la seva 

mort. 

Josep Campeny va ser un home desprès, ja que l’any 1885 va oferir al Museu Víctor 

Balaguer de Vilanova i la Geltrú l’escultura 6eptú, obra del seu oncle, l’escultor 

neoclàssic Damià Campeny Estrany (1771-1855). 

Aquesta peça realitzada en fang era el model del bronze que formava part del conjunt 

de taula que l’ambaixador espanyol davant la Santa Seu, Antonio Vargas i Laguna, 

successor de Nicolàs de Azara (1730-1804), havia encarregat a Damià Campeny després 

que guanyés el concurs convocat entre artistes espanyols l’any 1803.  

Ara per ara, no sabem el motiu pel qual va voler cedir aquesta peça al museu, però 

Joan Oliva, bibliotecari de la Biblioteca Víctor Balaguer, va adreçar una carta al literat, 

historiador i polític Víctor Balaguer, que aleshores es trobava a Madrid, comentant-li, 

entre altres coses, que el net de l’escultor Campeny havia estat al museu i que prometé 

enviar l’esbós en fang d’un Neptú, d’un metre d’alçada, fet pel seu oncle.30 

En resposta a aquesta carta, Víctor Balaguer en va escriure una altra signada amb 

data 5 de juny de 1885, on manifestava el seu interès pel 6eptú i demanava a Joan Oliva 

que no s’oblidés de l’assumpte de l’esbós de Campeny. Seguidament expressava que la 

col·lecció de produccions artístiques de catalans havia de ser objecte de la seva 

predilecció.31 

Poc després, el Butlletí de la Biblioteca va publicar la notícia que en una visita al 

museu el llorejat escultor havia ofert una escultura que representava el déu Neptú 

                                                 
29

 ELIAS 1928, II, p. 46. 
30 «Exmo. D. Víctor Balaguer / [...] Esta tarde ha estado aquí un sobrino del escultor catalán Campeny, 
el cual ha prometido enviar el boceto en barro de un 6eptuno (1 metro altura) hecho por su tío [...]». 
BMVB. Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 235. Data: Dilluns 1 de juliol de 1885. 
31 «Madrid 5 junio 1885 / [...] 6o deje v. De la mano lo del boceto / de Campeny. La colección de 
produccio/nes artísticas de catalanes, ha de ser objeto / de nuestra predilección [...]». BMVB. Epistolari 
Joan Oliva. Carta núm. 238. Data: 5 de juny de 1885. 
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modelada pel seu avi Damià Campeny, glòria de les arts catalanes, i que aquesta obra 

enriquiria el museu.32 En aquest text podem veure com aleshores ja existia confusió 

respecte al parentiu entre Josep Campeny i Damià Campeny, atès que hi llegim «su 

abuelo». 

També la premsa diària va donar aquesta informació, La Dinastía comentà que el 

museu tindria en breu una escultura del déu Neptú modelada per Damià Campeny gloria 

de les arts catalanes.33 

Encara que la peça havia estat proposada cinc anys abans, la donació no es feu 

efectiva fins al 1890, en què Josep Campeny també va cedir algunes de les seves pròpies 

creacions. El Boletín de la Biblioteca Víctor Balaguer publicà que l’escultura de Damià 

Campeny no havia ingressat abans al museu per problemes de família, els quals 

desconeixem quins són ja que la citada publicació no dona més detalls al respecte.34 

Per bé que la vinculació entre Josep Campeny i el Museu Víctor Balaguer començà 

entorn del 1885, quan oferí el 6eptú del seu oncle Damià Campeny, va ser possiblement 

arran del procés d’execució de l’obra de Manuel de Cabanyes que s’inicià una relació 

més estreta i propera entre l’escultor i Víctor Balaguer. 

Així doncs, en una carta que Víctor Balaguer va escriure des de Madrid a Joan Oliva, 

bibliotecari de la Biblioteca Museu, li demanava que enviés a l’escultor Josep Campeny 

una edició complerta de les seves obres.35  

Josep Campeny va agrair aquesta atenció en un altra carta, datada el 3 de gener de 

1890, on deia que donaria 25 terracotes seves. Tot seguit detallava la mida de la caixa 

per embalar-les. 

El motiu d’aquesta donació era el resultat de la iniciativa que havia tingut el literat, 

historiador i polític Víctor Balaguer, que pretenia formar una galeria d’escultura 

catalana recollint els models de les obres que els artistes catalans destruïen perquè no 

sabien on guardar-les. Aquest fet va propiciar que molts artistes hi enviessin les seves 

creacions i entre els primers que ho feren, segons el Boletín de la Biblioteca Museo 

Balaguer, es trobaven Josep Campeny i Francesc Pagés Serratosa (1852-1899).36 

                                                 
32 «El Laureado escultor D. José Campeny, en su visita á nuestro Instituto, ha ofrecido, para enriquecer 
el Museo, una estatua, representando a 6eptuno, modelado por su señor abuelo, el célebre Damián 
Campeny, gloria de las artes catalanas, y algunos notables trabajos suyos». Boletín de la Biblioteca 
Víctor Balaguer, 26/06/1885, p. 6. 
33 La Dinastía, 28/07/1885, p. 5. 
34 Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, 26/02/1890, p. 3. 
35 «[...] Mi querido Oliva [...] 1º Enviar una edición completa de / mis obras á Campeny, escultor, calle 
Ara/gon». BMVB. Epistolari Joan Oliva. Núm. 2.227. Any 1889. 
36 Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer. 26/02/1890, p. 4. 
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Deduïm que Víctor Balaguer devia estar realment interessat en la tramesa d’obres de 

Josep Campeny, ja que el seu bibliotecari el mantenia ben informat mitjançant el correu 

postal donant-li detalls sobre les mides de les caixes per embalar..., i com es realitzaria 

l’enviament. 

Segons consta al Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer Josep Campeny hi va 

enviar les següents escultures: el Bust de Frederic Soler, Carmen, tipus espanyol, tipus 

parisién, bust de dona, tipus madrileny amb pandereta, Chula (fig. Sencera), Gitana; 

Primer i segon modelat de Pierrot i Arlequina, Dos nois saltant un sobre l’altre, Reina, 

lleó, estudi del natural; El vals i Última hora.37 Malauradament, de totes aquestes obres 

avui al museu tan sols se’n conserven sis.38 

Finalment, en aquesta tramesa també hi envià l’escultura de 6eptú, de Damià 

Campeny, peça que, com ja hem comentat abans, havia ofert l’any 1885 però que no va 

donar fins al 1890.  

En una carta del 24 de gener de 1890, l’escultor igualadí especifica el lliurament 

d’aquesta obra:  

«Barcelona 24 Enero 18890 /SD. Oliba / Muy señor / mio y querido / amigo; esta 

mañana / á eso de las 10 han / venido abuscar la caja / pues esta convenientemente-

/mente embalado, hay / 8 figuras entre ellas / el 6eptuno original / de mi tio, // Luego 

de recibida //la caja sirbase man/darla otra vez, junto / con los (ensanalls )/ lo que me 

han / dado nuestro trabajo / el recojerlos // Sirbase saludar á / los amigos y v. man/de 

cómo guste a /su amigo y servidor / Jose Campeny».39 

 

                                                 
37 Boletín, 26/02/1890, p. 4. 
38 Agraïm a Mireia Rosich, Directora del Museu Víctor Balaguer, totes les facilitats per estudiar aquestes 
obres. 
39 BMVB. Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 1024. Data: 24/01/1890. 
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Carta de Josep Campeny adreçada a Joan Oliva, bibliotecari de la Biblioteca Víctor Balaguer 

Josep Campeny també era un home compromès amb els seus amics i per això va 

subscriure, juntament amb destacats artistes de Barcelona, un missatge de suport a 

l’artista filipí Juan Luna Novicio pel drama familiar que vivia.40 

Els artistes madrilenys també van signar una carta en el mateix sentit. El cas és que el 

pintor Juan Luna Novicio (1857-1899), conegut sobretot per l’obra Spoliarum,41 i 

cunyat de l’escultor Félix Pardo Tavera, sospitava que la seva dona li era infidel i en un 

atac de gelosia va començar a disparar trets que van provocar la mort de la seva sogra i 

van ferir la seva dona. La Vanguardia de Barcelona informà àmpliament sobre aquest 

succés.42 

 

                                                 
40 «Sr. D. Juan Luna 6ovicio. Amigo del alma: 6ecesitando tus amigos y compañeros de Barcelona 
demostrarte cuán inmenso es su pesar por las desgracias que han destrozado tu hermoso corazón, te 
enviamos este mensaje de respetuoso cariño y ardiente simpatía. Quedan haciendo votos para que cesen 
muy pronto tus amarguras, recobre el arte á uno de sus hijos predilectos y nosotros al nobilísimo 
compañero. Barcelona octubre de 1892». La Vanguardia, 5/11/1892, p. 2. 
41 Des de l’any 1962 conservat al Museu Nacional de Filipines. ABC, 20/06/1962, p. 57, edició matí. 
42 La Vanguardia, 27/09/1892, pp. 5, 6. 
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D’altra banda, Josep Campeny també participà en diverses iniciatives promogudes 

per artistes a fi de demanar alguna cosa o denunciar algun fet en relació amb el món de 

l’art. Per això, al mes de febrer de 1895 el trobem entre els nombrosos artistes de la 

ciutat que van remetre una petició al president de la Diputació de Barcelona, Josep 

Comas i Masferrer, demanant-li que donés suport a l’adquisició de la important 

col·lecció de gravats del metge anatomista Jerónimo Faraudo i Condemines (1823-

1886),―que fou professor de l’Escola de Belles Arts―, que reunia unes 4.000 estampes 

i una obra de prop de 800 autors.43 

Finalment l’any 1887 es va publicar Álbum de Grabados escogidos colección de 

Jerónimo Faraudo, per l’Associació Artística Arqueològica presidida per Puiggarí entre 

els anys 1878-1893.44 

Més tard, l’escultor també es va unir a la queixa d’un grup d’artistes que mostraven 

el seu desacord en l’adjudicació directa a Mariano Benlliure del monument al polític i 

escriptor espanyol Emilio Castelar. Així doncs, el mes de maig de 1905 un bon nombre 

d’escultors espanyols van signar una carta adreçada al president de la Comissió del 

Monument Castelar protestant per aquest encàrrec. Es demanava la celebració d’un 

concurs nacional ja que aquest s’havia d’erigir per subscripció popular. El 

descontentament dels artistes també venia agreujat perquè molts d’ells havien contribuït 

                                                 
43 Diario de Barcelona, 2/02/1895, p. 1.459. Barcelona: [...] Una comisión de artistas, compuesta por los 
señores D. José Masriera, D. Alejandro de Riquer, D. Luis Graner, D. Enrique Clarasó y D. Antonio 
Coll, pasó a visitar ayer al señor presidente de la Diputación D. José Comas y Masferrer, con objeto de 
rogarle que apoyase ante la Diputación provincial el que esta Corporación adquiriese la colección de 
grabados formada por D. Jeronimo Faraudo, profesor que fue de esta escuela de Bellas Artes. Presentó á 
los citados artistas el diputado á Cortes D. Alberto Rusiñol. El señor Masriera hizo presente al señor 
Comas los deseos de los artistas de esta ciudad de que la referida colección quedase en Barcelona y le 
entregó una exposición dirigida al Cuerpo provincial solicitando lo mismo con fundadas razones. La 
exposición dice que la colección de grabados del señor Faraudo tiene positiva importancia para el 
estudio de las Artes, que las obras que la forman llegan á cuatro mil y que alcanza á ochocientos el 
número de autores. Suscriben la exposición los siguientes artistas: D. José Mariera.-Torcuato Tasso.-D. 
Baldomero Galofre.-D. Dionisio Baixeras.-D. Manuel Cusí.-D.R Casas.-D. A.Coll y Pi.-D. José 
Montserrat.-D. J.Chuscas.-D. Víctor Masriera.-D. Pedro Carbonell.-D. Aurelio Tolosa.-D. Modesto 
Urgell-D. Rafael Atché.-D. Juan Llimona.-D. A.Mas y Fondevila.-D. A de Riquer.- D. José Campeny.-D. 
José M .Tamburini.-D. José Llimona.-D. Venancio Vallmitjana.-D. Luis Labarta.-D. Enrique Clarasó.-D. 
Juan Baixas.-D. Ramiro Lorenzale.-D .Juan Francisco Chia.-D. J 6ovell.-D. Pablo M.Bertran.-D. Luis 
Graner.-D. A de Ferrater.-D. José Passos.-D. Ramiro Pichot.-D. Segundo Matilla.-D. Andrés Aleu.-D. M 
Moragas.- D. Salvador Alarma.-D. Salvador Masó.-D. José Pascó.-D. F. Masriera y D. José Reynés. 
El señor Comas y Masferrer recibió con suma amabilidad á los artistas de la comisión y les manifestó 
que por su parte haría cuanto le fuese posible para complacerles y que ya de momento pasaría la 
instancia á la Comisión correspondiente. Es de esperar que la Diputación provincial atenderá la súplica 
de los artistas de Barcelona y que enriquecerá su Museo con una serie de grabados tan notable como la 
formada por el difunto señor Faraudo. 
44

 BASSEGODA 2007. p. 125. 
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amb la donació d’una escultura a fi de recaptar diners per erigir el monument.45 Malgrat 

la protesta, l’obra de Mariano Benlliure es va inaugurar l’any 1908.  

La mort de la pintora Pepita Teixidor, el mes de febrer de 1914, va consternar els 

seus amics i coneguts, que li van voler retre un homenatge. Per aquest fet, la periodista, 

escriptora i feminista Carme Karr,46 amb la clara intenció d’obtenir el reconeixement a 

la intel·lectualitat femenina, va promoure la iniciativa d’erigir un monument a 

l’artista.47 Per tal de costejar-lo es va celebrar una exposició col·lectiva a la Sala Parés 

que reuní més de tres-centes obres donades per diversos artistes, entre els quals es 

trobava Josep Campeny. Desconeixem el títol i les característiques de l’obra que va 

lliurar.48 

Com a exemple d’home polifacètic, Josep Campeny cultivà relacions socials formant 

part de comités d’esdeveniments lúdics com fou el jurat qualificador del ball infantil de 

vestits, que s’havia de celebrar el dia 3 de febrer al Teatre Novedades. Igualment la 

resta del jurat, en la seva majoria, també era el mateix que el 1909: Joan F. Chia, Lluis 

Labarta, Lluís Figuerola, Salvador Teixidó, Alexandre de Riquer, Pere Ventura, Esteve 

Batlle, Francesc Montoro, Manuel Cusí, Josep Campeny, Juli M. Fossas, Carles 

Pellicer, Antoni Esplugas, i Llorenç Brunet. Els premis s’havien d’exposar a la casa 

Aurigemma de Barcelona.49  

 

                                                 
45El Pais. Diario republicano. 12/06/1905, p. 2, «El monumento á Castelar: Excelentísimo Sr. D. José 
López Domínguez, presidente de la Comisión del monumento á don Emilio Castelar:» El Globo, diario 
independiente, Madrid, 13/06/1905, p. 2. 
46 Carmen Karr (1865-1943) va dirigir la revista Feminal, suplement de la Il·lustració Catalana des de 
1907. 
47 El monument, constituït per un bust sobre una base de pedra de Montjuïc, fou inaugurat solemnement 
el 14 d’octubre de 1917 al parc de la Ciutadella. El retrat de Pepita Teixidor, que va realitzar Manuel 
Fuxà, va completar una sèrie de bustos de personatges de les arts i les lletres catalanes del moment, que 
s’erigiren a fi d’homenatjar els poetes dels Jocs Florals per iniciativa de l’editor de La Ilustració 
Catalana, Francesc Matheu. 
Els dos primers bustos que es van inaugurar, l’any 1808, van ser un dedicat a Manuel Milà i Fontanals, 
historiador i catedràtic de literatura a la Universitat de Barcelona, propulsor de la reinstauració dels Jocs 
Florals, també obra de Manuel Fuxà, i el d’Emili Vilanova, escriptor costumista. Els van seguir el de 
Marià Aguiló i Fuster (1909), personatge que contribuí al renaixement de la llengua catalana, fet per 
Eusebi Arnau; el del literat, historiador i polític Víctor Balaguer (1910), projectat per Josep Puig i 
Cadafalch i modelat també per Manuel Fuxà. Tancaven la sèrie els bustos del gran escriptor valencià 
Teodor Llorente (1912) i el de Joan Maragall (1913), prohom de les lletres catalanes, fets per Eusebi 
Arnau. 
De la mateixa manera, el teatre català es va veure representat pel bust, executat per Pablo Gargallo, de 
l’actor còmic Lleó Fontova (1910), intèrpret de nombroses obres de Serafí Pitarra (pseudònim de Frederic 
Soler), que treballà 24 anys a la companyia Romea. 
48 Vell i 6ou, 15/10/1916. p. 245; La Ilustración Artística, 16/10/1916, p. 679. 
49 La Vanguardia, 3/02/1910, p. 5. 
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Josep Campeny també destacà per ser un home generós i de grans qualitats humanes 

que sovint participava en actes filantròpics, en els quals donava alguna de les seves 

escultures per tal de recaptar diners amb finalitats solidàries. A la premsa de l’època 

trobem moltes referències a les seves col·laboracions. Per exemple, el diari igualadí La 

Colmena d’Igualada notificà que a l’aparador de Mariano Abadal hi havia exposat un 

bust modelat per l’artista per tal de vendre’l i destinar els diners a la construcció d’una 

biblioteca.50  

Més endavant, el 1891 va prendre part amb la donació d’una una obra a la tómbola 

organitzada pel Centre Català en benefici de la família de l’actor Lleó Fontova (1838-

1890), que va tenir lloc a la Sala Parés.51 I el maig de 1893, el trobem de nou a la 

subhasta que s’organitzà per obtenir més recursos i continuar amb les obres d’edificació 

de l’Asil del Bon Pastor (per a nens desemparats).52 Més tard, a finals dels anys noranta, 

Espanya va viure el desastre de la pèrdua de les colònies. Per aquest motiu la Creu Roja 

organitzà una tómbola a fi d’ajudar els ferits de les guerres colonials a la qual Josep 

Campeny ajudà amb la donació d’una terracota que s’havia de rifar.53 

De la mateixa manera, també va lliurar escultures per tal de ser destinades a 

convertir-se en guardons de certàmens literaris: l’any 1879 el trobem al concurs obert 

per la Secció Científica – Literària de l’Ateneu de Sants,54 on va oferir per primera 

vegada una peça com a guardó de la millor poesia amatòria escrita en llengua catalana. 

El 1899 va donar una obra per tal d’obsequiar-la a la poesia guanyadora del certamen 

literari de Sants.55 

                                                 
50«En el aparador de la tienda de D. Mariano Abadal se instaló el jueves, dia de Reyes, un magnífico 
busto de barro cocido, obra de nuestro compatricio el aprovechado y jóven escultor Sr.Campeny. Es una 
verdadera obra de arte, pues además de estar trabajado con mucha perfección, presenta una fisonomia 
interesante, y recuerda la belleza que tanto distinguia a las jóvenes griegas.  
Sabemos que dicho busto está en venta, y que su producto se destinará al fomento de una biblioteca». (La 
Colmena d’Igualada, 9/01/1881, p. 5). 
51«El próximo sábado, 30 del corriente, se abrirá en el Salón Parés la Tómbola Fontova, organizada por 
el Centre Català, para beneficio de la familia del eminente actor del Teatro Catalàn León Fontova. La 
actividad y el celo para procurar lotes ha desplegado el mencionado Centro, ha dado excelente 
resultado, puesto que son numerosos, y muchos de ellos de valor y de mérito artístico, los objetos que se 
han recibido para constituir los lotes. Entre los donantes figuran el Excmo. Sr. Capitán general, la 
Diputación Provincial de Barcelona, el Ayuntamiento de Tarragona y los artistas señores Larraga, 
Riquer, Soler de las Casas, Campeny, hermanos Vallmitjana, Clarassó, Pellicer, Armet, Urgellés, 
Gallofre, Soler y Rovirosa, Cusí, Roig y Soler, Tamburini, Marqués, Labarta, Urgell, Roca, Cusachs, 
Texidor, hermanos Masriera, Barrau, Atché y otros. Se sortearán doce mil premios». (Diario de 
Barcelona, 24/05/1891, p. 6324). El 6oticiero Universal, 3/03/1891, p. 2. 
52 El Diario de Barcelona, 4/05/1893, p. 5.372. 
53 El 6oticiero Universal, 23/03/1897, p. 3. 
54 Lo Gay Saber, 1/06/1879, p. 152. 
55 Llegim a La Renaixensa. Diari de Catalunya. «Certamen literari de Sants. En la festa d’enguany, que’s 
celebrarà’l dia 24 d’Agost prop-vinent, organitzada per la societat «Lliga de Contribuyents de Sants», 
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Al segon concurs literari, Centre gracienc, (1894) Josep Campeny va oferir una 

terracota al millor monòleg, i va ser premiat el titulat ¡Afrancesat!.56 

I pel Certamen del Casino de Granollers (1896) va regalar una obra al millor poeta 

que cantés “La Mandra”.57  

Igualment va lliurar una escultura per a la tómbola que va organitzar l’associació a 

benefici de les víctimes dels temporals l’any 1911.58  

D’altra banda, el malestar general que vivia Barcelona l’any 1916 va provocar que la 

gent de mar i venedors fessin diverses vagues durant els mesos de juny, juliol i agost 

d’aquest mateix any. A la ciutat hi vivia gent molt desfavorida amb infants que no 

estaven escolaritzats. Per això, al mes d’abril es va celebrar un “Bazar de la Caridad” a 

fi d’erigir una escola benèfica a la barriada del Ninot de l’Eixample Josep Campeny va 

contribuir-hi amb un donatiu. L’acte fou organitzat per les senyores del “Ropero de San 

Vicente Paul” al local dels baixos del passeig de Gràcia, número 35, que havien ocupat 

els fotògrafs Audouard, el Círculo de Bellas Artes i la Casa d’Amèrica.59 La finca, 

coneguda per Casa Lleó Morera, era un projecte de l’arquitecte Lluís Domènech i 

Muntaner (1850-1923). 

2.2 Ideologia 

Després de deu anys de govern monàrquic a Espanya, el 25 de novembre de 1885, 

mor el rei Alfons XII, a causa de la tuberculosi, i comença la regència de la seva esposa, 

Maria Cristina d’Habsburg (1886-1902). 

Tot i que no disposem de documents que ens aportin informació sobre la seva 

ideologia política, pensem que Josep Campeny probablement era afí a les idees liberals 

conservadores donat els cercles en què es movia i la gent amb qui es va relacionar. 

En un primer moment el trobem vinculat amb Víctor Balaguer, escriptor i polític 

amb el qual tractà sobretot per temes corresponents a la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer de Vilanova i la Geltrú, fundada el 1884. 

L’escultor també va freqüentar el segon marquès de Marianao, que es va convertir en 

un dels seus principals clients però amb qui també va establir una amistat.  

                                                                                                                                               
serán adjudicats los següents premis: [...] VI.-Obra d’art, del llorejat esculptor don Josep Campeny, 
oferta per son autor á una poesía (tema lliure)». La Renaixensa. Diari de Catalunya, 13/06/1899, p. 
4.398. 
56 El País, 13/08/1894, p. 3. 
57 El Congost, 14/06/1896, p. 3; i 21/06/1896, p. 2. 
58 El Diluvio, 02/1911, p. 13. 
59 La Vanguardia, 19/04/1916, p. 3. 
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A finals de febrer de 1894 al Teatre Romea es va celebrar una funció dedicada al 

dramaturg i periodista Antonio Ferrer Codina (1837-1905),60 que va tenir l’atenció de 

dedicar-la al Círculo Conservador-Liberal. Al salonet hi havia exposats els regals, entre 

els quals figurava un grup en fang de Josep Campeny.61 

L’any 1900 va realitzar un retrat a Salvador García Víctori, secretari particular del 

cap del partit lliberal, Josep Comas i Masferrer, i que poc després fou assassinat. 

Més tard, el 1902 el trobem a l’enterrament del Doctor Robert, metge que fou alcalde 

de Barcelona.62 

Amb un sentiment nacionalista, Josep Campeny també formà part del jurat del 

concurs per premiar un projecte de bandera catalana que va obrir el Centre Autonomista 

de Dependents del Comerç i de la Indústria. El guardó consistia en una obra seva.63 Els 

altres membres del jurat foren: J. Pujol i Brull, president; A. Audet i S. Junyent, vocals, 

i F. Barceló, secretari.64 

La preocupació de Josep Campeny per l’ensenyament i l’educació es féu palesa quan 

assumí més responsabilitats en ocupar el càrrec de secretari a l’Escola d’Arts i Oficis, i 

en el missatge que va transmetre en el discurs que pronuncià a l’esmentat centre, l’any 

1895, on va dir que una de les finalitats de l’escultura era l’educació i la il·lustració dels 

pobles. Aquesta motivació envers la pedagogia el va portar a ser membre de la Societat 

d’Amics de la Instrucció. Possiblement Víctor Balaguer, personatge amb qui es 

relacionà de prop, hi va tenir alguna cosa a veure, ja que, Balaguer, segons apunta Juan 

Palomas, «a finals de 1895, va ser nomenat vocal del nou Consell d’Instrucció pública, 

per elecció del professorat de les escoles d’arts i oficis. Aquest organisme es torna a 

reestructurar l’octubre de 1898 i el març següent i Balaguer passa a ser membre de la 

                                                 
60 Antonio Ferrer Codina també fou director de la revista La Tomasa. 
61 La Dinastía, 28/02/1894, p. 2. 
62 Aquesta mort fou molt sentida per bona part dels barcelonins que van assistir als funerals pel descans 
etern de la seva ànima que es van dur a terme el 22 d’abril de 1902 a l’església de Sant Agustí. El diari El 
6oticiero Universal va descriure la decoració fúnebre de l’església, i enumerà algunes de les de persones 
conegudes que van anar a donar-li l’últim adéu, entre les quals es trobava Josep Campeny. («Funerales 
por el Dr. Robert» El 6oticiero Universal, 22/04/1902, p. 2). 
Pocs dies després es va constituir una comissió per aixecar un monument a la seva memòria i recaptar els 
diners en forma de subscripció popular. La burgesia s’hi va abocar i hi participà econòmicament de 
manera massiva amb aportacions fins i tot de 1.000 pessetes. Tot i això, el monument no es va aixecar 
fins al 1910, obra de Josep Llimona. 
63 Joventut, 23/11/1905, p. 759: «Cartell de crida a tots els artistes catalans pera que’s serveixin 
concórrer als concurs que pera premiar un projecte de bandera catalana ha obert el “Centre 
Autonomista de Dependents del Comerç y de la Industria”. Hi ha temps pera enviar els trevalls fins a les 
12 de la nit del 15 de desembre pròxim. El 30 del mateix se publicarà el fallo del jurat, havent-se fet 
públichs oportunament els noms dels individus que´l formarán. El premi consistirà en una obra d’art de 
l’artista senyor Campeny. 6o’s concediràn accéssits». 
64 Joventut, 22/02/1906, p. 126. 
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seva Comissió Permanent, en tant que president de la secció segona (ensenyament 

secundari i arts i oficis, entre altres), alhora que era vocal de la quarta (enginyers, 

belles arts i arquitectura). El desembre de 1899, publica un full volant demanant 

novament la conveniència de potenciar la instrucció pública, a través d’un ministeri 

propi».65 

L’any 1911 es commemorà el centenari de la Guerra de la Independència. Per aquest 

fet es van erigir diversos monuments commemoratius arreu de l’Estat, en alguns dels 

quals Josep Campeny va prendre part. 

2.3 Relacions socials  

Home de caràcter alegre i obert, Josep Campeny cultivà moltes amistats, entre les 

quals comptem la del pintor Eliseu Meifrèn (1859-1940), amb qui havia compartit les 

aules de Llotja. L’any 1888 Eliseu Meifrèn li va dedicar una marina pintada a l’oli amb 

la inscripció: «Al distinguido escultor Josep Campeny de su amigo Eliseu Meifren».66  

 
Pintura d’Eliseu Meifren dedicada a Josep Campeny, 1888. (60 x 120 cm) 

Tot i que desconeixem si el grau de relació amb els seus veïns era d’amistat, 

destacarem que a l’entorn de l’any 1898 Josep Campeny vivia al passatge de 

Permanyer,67 en ple Eixample barceloní, on tenia per veïns l’il·lustrador Apel·les 

                                                 
65 PALOMAS 2002, p. 448. 
66 Meifrén 2000. 
67 Segons l’índex de defuncions on apareix la dada de l’avortament ens indica que l’any 1898 vivia al 
passatge Permanyer. 
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Mestres (1854-1936), el pianista Carles Vidiella (1856-1915), el dibuixant Josep Pascó 

(1855-1910), i mossèn Josep Torres i Bages (1846-1916), després bisbe de Vic.68 

Com és obvi, les seves relacions socials giraven principalment entorn del món de 

l’art i molts dels seus amics eren membres del Cercle Artístic ó de l’Ateneu Barcelonès, 

espais on segurament s’estrenyerien més els vincles, ja que el treball de l’artista és una 

tasca que es realitza en solitari al seu taller.  

L’any 1902, la mort del pintor Francesc Masriera, commocionà la comunitat artística 

barcelonina: per això des de les pàgines de la revista Álbum Salón se li va voler retre un 

homenatge aplegant frases de record de diferents crítics i artistes: Modest Urgell, Arcadi 

Mas i Fondevila, Josep M. Tamburini, Romà Ribera, Francesc Tomàs Estruch, Ramon 

Casas, Carles Junyer Vidal, Carles Pirozzini, Apel·les Mestres, Rafael Atché, Antoni 

Rigalt, Agapit i Venanci Vallmitjana, Dionís Baixeras, i Josep Campeny són alguns dels 

noms que manifestaren la seva admiració i al mateix temps el seu dolor per la pèrdua 

del pintor. 

Entre totes les paraules que li van dedicar ressaltem les del nostre escultor: «Honrar 

la memoria de los que se distinguieron en las diferentes manifestaciones del Arte es un 

deber sagrado. Honremos la memoria de Paco Masriera y su imaginación fecunda; 

honremos al artista pulcro, al buen amigo y compañero, al maestro siempre inspirado, 

cuya fama pocos llegan a conquistar, que abrió un camino en la pintura, que nos señala 

con su calor radiante por donde pasó en ésta nuestra querida Patria Catalana. Signat: 

J. Campeny».69 

Poc després, Josep Campeny executà l’escultura d’un àngel amb les ales esteses i 

l’expressió adolorida per al panteó de Francesc Masriera, al Cementiri de Montjuïc.70 

D’altra banda, el crític d’art de la Renaixensa Carles Pirozzini (1852-1938) també va 

formar part de les amistats de Josep Campeny, ja que l’escultor li dedicà una fotografia 

de la seva obra Populus «A mi apreciable amigo D.C. Pirozzini Marti». 

De la mateixa manera cultivà l’amistat amb l’escultor Eusebi Arnau (1863-1933), ja 

que els dos artistes van participar en el Monument d’Alfons XII a Madrid, amb dues 

escultures d’un lleó cadascú. Com a testimoni d’aquesta amistat ens resta una fotografia 

d’un dels lleons, que es conserva a l’Arxiu Arnau, amb la següent dedicatòria 

                                                 
68 MASFERRER (sense data), p. 7. 
69 «Homenaje a Francisco Masriera (Juicios, frases y pensamientos)». Álbum Salón, 1/05/1902, p. 104. 
70 Cementiri de Montjuïc, Via de Sant Francesc, número. 2, agrupació 6a. 
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manuscrita: «Recort a mont amich / el inspirat escultor Eusebi Arnau Mascort / Joseph 

Campeny / Barcelona 11 octubre 1905».71 

 
Fotografia del lleó del Monument d’Alfons XII de Madrid que Josep Campeny va dedicar a l’escultor 

Eusebi Arnau Mascort l’any 1905 

                                                 
71

MARÍN, 1994, pp. 109, 110. 
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1. FORMACIÓ ARTÍSTICA 

Abans de començar aquest apartat, convé destacar que el període de formació de 

Josep Campeny a Llotja va coincidir amb el retorn del rei Alfons XII de l’exili, el qual 

va arribar al país pel port de Barcelona el dia 9 de gener de 1875 en un vaixell de la 

companyia naviliera d’Antonio López, esdeveniment del qual el jove artista va deixar 

constància autògrafa en el revers d’una fotografia seva, on va escriure: «Este retrato / 

me fué hecho / el dia que vino á Barcelona el / Rey Alfonso XII».1 

 

 
Fotografia de Josep Campeny als 17 anys d’edat  

 
 

 

                                                 
1 Fotografia de 1875 que conserva la família de l’escultor. 
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1.1. Escola Llotja 

Josep Campeny es matriculà als setze anys a l’Escola de Belles Arts de la Llotja, on 

va seguir els seus estudis artístics durant quatre cursos -del 1874/ 75 al 1877/ 78- amb 

les assignatures que ressenyem tot seguit:2 

  - Dibuix antic 

  - Anatomia pictòrica 

  - Perspectiva 

  - Teoria i Història de les Belles Arts3 

  - Escultura (dividida en tres seccions): 

1a. Secció: Antic 

2a. Secció: Natural 

3a. Secció: Composició 

Per bé que aconseguí una primera menció honorífica durant el curs 1874-75 en la 

disciplina de Dibuix antic, cal destacar les mencions obtingudes en la d’Escultura: 

durant el segon curs (1875-76) en la 3a secció, Composició, va guanyar les mencions 

honorífiques primera i segona. Tanmateix, en el tercer curs, en la secció 2a Natural, va 

rebre mencions honorífiques per «figura» i en la secció 3a Composició, una menció 

honorífica per «estátua».4  

Finalment, en l’últim curs (1877-78) en la 2a secció, Natural, va aconseguir 

mencions honorífiques «por extremos y 3ª por pliegues».5 

Josep Campeny compartí les aules de Llotja amb Enric Clarasó (1857-1942), Josep 

Gamot (1860-1890), Enric Monserdà (1850-1926), Josep M. Tamburini (1856-1932), 

Torquat Tasso (1852-1935), Josep Llimona (1864-1934), Eliseu Meifrén (1859-1940), 

Dionís Baixeras (1862-1943) i Alexandre de Riquer (1856-1920), entre d’altres. 

Aquests alumnes ajudarien a configurar i determinar el panorama artístic català del 

voltant del canvi de segle. 

Durant aquests mateixos anys també va entrar d’aprenent al taller que l’escultor Joan 

Roig i Solé (1835-1918) tenia al carrer Aragó. Al qual, amb la mateixa condició hi 

assistiren: Enric Clarasó, Eduard B. Alentorn (1856-1920), Miquel Alimbau, Manuel 

                                                 
2Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi: Libro de matrícula. Enseñanza profesional de Dibujo, 
Pintura, Escultura y Grabado, cursos 1869/70 - 1879/80. 
3Assignatura impartida per José Majarrés, a la qual tan sols va assistir durant l’últim curs (1877-78) 
(Marés 1964, p. 334). 
4 Figura com Estàtua eren el nom de dues assignatures de la secció Natural i Composició respectivament. 
5Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi: Libro de matrícula. Enseñanza profesional de Dibujo, 
Pintura, Escultura, Grabado, cursos 1869/70- 1879/80. 
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Fuxà, i el reusenc Agustí Auqué. 6 

A més, Campeny va freqüentar l’estudi que Enric Clarasó i Miquel Carbonell (1854-

1896), companys de Llotja, tenien al carrer de Sant Antoni de Pàdua.7 

1.2. Pensió Fortuny d’escultura 

L’any 1875 l’Ajuntament de Barcelona va instituir la Pensió Fortuny amb l’objectiu 

de formar un artista català a Roma. 

Aquesta pensió, tal com el seu nom indica, fou creada en memòria del gran pintor 

català Marià Fortuny i Marsal, mort a la capital italiana el 21 de novembre de 1874. Es 

concedia per un període de tres anys i consistia en una assignació anual de 3.720 

pessetes, amb l’obligació de lliurar tres obres que permetessin veure els avenços del 

pensionat.8 El primer artista a obtenir-la fou el pintor Arcadi Mas i Fontdevila (1852-

1934).  

Així mateix, la segona convocatòria de la pensió, publicada el dimecres 2 d’abril de 

1879 al Boletín Oficial (de la provincia de Barcelona),9 es va dedicar a l’escultura. En 

aquesta ocasió hi van participar vuit escultors: Eduard B. Alentorn, Enric Clarasó, Josep 

Llimona, Josep Campeny, Alejandro Ghiloni, Josep Ferrer Torras, Josep Montserrat 

(1860-1923) i Marià Sangenís, que havien de representar el tema bíblic del fill pròdig. 

Pel que fa a l’obra que presentà Josep Campeny, el jurat ―compost per Lluís Rigalt, 

Caietà Vidal i Valenciano, Josep Mirabent, Francesc Miquel i Badia, Agapit 

Vallmitjana i Rossend Novas― en va valorar algunes parts, considerant les extremitats 

ben modelades en canvi el cap i el tronc eren poc afortunats. Finalment, la nominació va 

recaure en Josep Llimona. 

Segons la documentació presentada per Campeny en la convocatòria de la Pensió 

Fortuny,10 en aquesta època vivia a la ronda de Sant Antoni, número 73, principal 2a. 

 

                                                 
6 IGLÉSIES 1955, p. 31. «Enric Clarasó, Josep Campeny, Eduard B. Alentorn, Miquel Alimbau, Manuel 
Fuxà, i el reusenc Agustí Auqué feren estada d’aprenents al taller de Joan Roig Solé i formen entre els 
seus deixebles més meritoris». 
7
 COLL, 1984, p. 45. 

8 DOÑATE, 2004, p. 111. 
9AAB. Expediente relativo a la Pensión Fortuny, 1879. Comisión 2ª, serie B, núm. 231. 
10AAB. Serie B. Expediente relativo a la Pensión Fortuny. Escultura:« Abril 9/79 A la Comisión 2ª / 
Ecmo Corporación / El abajo firmado de 20 años de edad natural/ de Igualada Provincia de Barcelona 
residente en / esta Calle de Ronda de San Antonio nº 73 pº 2 soli / cita tomar parte en las próximas 
oposiciones para llenar la bacante de la pensión Fortuny cumpli / endo las prescripciones que para ello 
se marcaron / en el reglamento / Fabor que espero recibir no dudando de la bondad de V.E. que Dios 
guarda muchos / años ./José Campeny Santamaría / Al Ecmo ayuntamiento Barcelona 9 Abril 1849/.» 
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2. SOJOR$ A PARÍS  

Per bé que l’obra exposada per Josep Campeny a les sales d’exposicions 

barcelonines era ben acceptada i sovint rebia crítiques favorables a la premsa, decidí 

obrir-se nous horitzons seguint les seves inquietuds artístiques i marxà a París per 

ampliar estudis. Pensem que no és casual que l’escultor, a l’entorn dels anys 1883-1884, 

triés la capital francesa com a destinació, perquè si bé Roma era fins aleshores la ciutat 

on anaven els artistes pensionats, i en són un bon exemple els escultors com Josep 

Llimona o Torquart Tasso ―que obtingueren la Pensió Fortuny d’escultura, i la pensió 

per l’Acadèmia Espanyola de Madrid,11 respectivament―, París havia esdevingut el 

centre artístic i cultural més destacat d’Europa, bressol de moviments com el realisme i 

l’impressionisme,12 i on destacaven artistes com Auguste Rodin (1840-1917), que en 

aquells anys treballava en l’obra els Burgesos de Calais (1884/86). 

Sens dubte, doncs, Josep Campeny, es troba entre els primers escultors catalans que 

van viatjar a París per formar-se. Després seguirien noves generacions d’artistes del 

principat, com per exemple Eusebi Arnau (1863-1933) i Miquel Blay (1866-1936), 

entre altres escultors, fins arribar a convertir la ciutat del Sena en la nova destinació 

artística dels artistes catalans. 

L’estada del nostre escultor a la capital francesa va suposar per a ell l’inici d’una 

època engrescadora i incitant. Va obtenir un guardó al Saló de París de 1884 per l’obra 

Populus, al qual seguiren d’altres mencions honorífiques, segons comentà la revista 

Pluma y Lápiz:  

«[...] recordaré que en diferentes salones de la capital francesa obtuvo ya siendo 

muy joven, honoríficas menciones por su grupo “Los reyes de la naturaleza”,13 

distinción análoga á la que mereció su célebre “Gladiador Vencido”».14 

Ara per ara, no disposem de testimonis documentals fiables per saber com va anar 

pensionat a París, ni quan temps s’hi va estar, però en els diversos articles publicats més 

tard a la premsa, quan ja era un artista reputat, s’apunten algunes possibilitats: Francesc 

Giraldos va dir des de Catalunya Artística que fou pensionat particularment per 

                                                 
11 Diari Català, 29/05/1879, p. 4. 
12 Anys en què se celebraren exposicions del grup d’impressionistes: 1874, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 
1882, 1886.  
13 Fins ara no s’ha localitzat cap imatge gràfica d’aquestes dues mencions. 
14 OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas», Pluma y Lápiz 1/02/1903. pp. 3, 4. 
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l’Acadèmia de Belles Arts de París.15 Des de Pluma y Lápiz es comentà que s’hi estigué 

pensionat cinc anys.16 

Aquestes mateixes cròniques també explicaven l’èxit que la seva obra havia assolit a 

la capital francesa. En un altre paràgraf de Pluma y Lápiz llegim: «En París hizo 

verdadero furor como retratista, y entre sus bustos más notables descuella el que hizo 

de M. Valdec-Rousseau. Cinco años consecutivos de incesante observación y estudio 

entusiasta, tenían que dar forzosamente frutos saludables, y los amateurs y la prensa de 

carácter artístico, aplaudieron como la obra de uno de nuestros primeros escultores 

contemporáneos, la que Campeny tituló “La miseria sujetando al genio”». 

Aquest sojorn a París, al cap i a la fi, fou l’empremta més important que va rebre 

durant la seva formació, que li va permetre conèixer de prop el panorama artístic 

francès. A la Ilustración Artística s’hi podia llegir: «[...] y el “Populus”, premiado en el 

salón de París de 1884. El período de su pensionado en la capital de la vecina 

república influyó poderosamente en el joven artista, ya que sin abandonar por completo 

los ideales que persiguiera en los comienzos de su carrera, los conceptos y corrientes 

del modernismo inclináronle a otro género de escultura, bella, pero realista en el 

fondo, puesto que las galanaduras de la forma sólo sirven para valorar la obra 

reproducida [...]».17 

Pensem que durant aquests anys va fer coneixences que més tard li obririen les portes 

a una clientela europea. 

3. LA DOCÈ$CIA ARTÍSTICA  

3.1 Escola Municipal d’Arts i Oficis de la Vila de Gràcia 

Josep Campeny Santamaria va compaginar la pràctica de l’escultura amb l’exercici 

de la docència a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la Vila de Gràcia, de la qual va 

ser professor des de l’any 1891 fins a la seva mort, ocorreguda el 21 de gener de 1922.18 

Creada per l’Ajuntament de l’exvila de Gràcia, l’Escola Municipal d’Arts i Oficis 

fou la primera que es va fundar a Barcelona amb aquesta denominació, i va començar a 

funcionar el dia 2 d’octubre de 1891 en un modest local del carrer de l’Àngel a Gràcia.19  

 
                                                 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
17 «Nuestros grabados», La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 542. 
18 Cal aclarir, però, l’error de Feliu Elias al llibre L’escultura catalana moderna, on va escriure que Josep 
Campeny havia estat nomenat professor d’escultura de l’escola de Llotja l’any 1911. ELIAS 1928, II, p. 46. 
19 Anuario estadistico de la ciudad de Barcelona, 1908, p. 235. 
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Per tal de proveir les places del professorat de l’escola se celebrà un concurs públic i 

els elegits van prendre possessió del càrrec el mes de maig del mateix any 1891.20 

Entre la documentació conservada a l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona21 

trobem l’expedient personal de Josep Campeny, que conté referències al seu 

nomenament docent, la retribució que va rebre per la seva feina, així com els successius 

augments de sou. 

 
Expedient de professor de Josep Campeny. AMCB 

                                                 
20 «El señor Alcalde constitucional de Gracia ha dado posesión al profesorado de la Escuela municipal 
de Artes y oficios de la citada villa, nombrado en virtud de público concurso recientemente celebrado. 
Han sido designados para desempeñar las distintas cátedras comprendidas en las secciones de Artes 
industriales y de construcción y Bellas Artes y en el grupo de cursos especiales, los señores ingenieros 
industriales D. Pablo Brunet Turné, D. Pedro Rius y Matas, D. Felipe Steva Planas, D. Carlos Camps 
Armet, don Federico Fontrodona, D. Alfredo García Faria, D. Fernando Tarrida, D. Juan Janer y D. 
Eduardo Goetz; los señores arquitectos D. Antonio Vila Palmés y D. Benito Guitart, y los senyores D. 
Francisco Alsina Amils, D. Francisco Tomás Estruch, D. José Campeny y D. Pedro Casabayó. 
Asimismo tomaron posesión de sus respectivos cargos de Director, Vicedirector y Secretario de la citada 
Escuela, los referidos ingenieros industriales, señores Brunet Turné, Steva Planas y Rius y Matas». 
Diario de Barcelona, 26/05/1891, p. 6.388; La Dinastía, 27/05/1891, p. 2. 
21 Ara anomenat Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 
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L’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la Vila de Gràcia s’organitzava en tres seccions: 

Arts industrials i de la construcció, Belles Arts, i Ensenyança per la dona. 22 

A la secció de Belles Arts s’impartien les assignatures següents:  

-Primer any: Aritmètica, Dibuix de figura i ornament (primer curs). 

-Segon any: Geometria; Dibuix de figura i ornament (segon curs). 

-Tercer any: Dibuix de figura i paisatge (tercer curs); Dibuix decoratiu; 

Lavado[?]; aquarel·la i aplicacions del color a l’ornamentació. 

-Quart any: Còpia del guix en figura; Còpia del guix en ornament. 

Cursos especials: Modelat, buidat i talla. 

Estètica teòric - Pràctica aplicada als oficis i arts decoratives i industrials; Estils de 

decoració, flora ornamental, etc. 

Francès. 

L’horari de les classes a l’escola eren de 7 a 9 h de la nit tots els dies laborables. I el 

curs escolar començava l’1 d’octubre i acabava el 31 de maig. Segons l’Anuario 

estadistico de la ciudad de Barcelona de 1908, el curs escolar de 1908-1909 Josep 

Campeny impartia les classes següents a la secció de Belles Arts de l’escola: 

El primer any: Dibuix d’aplicació, cada dia de 8 a 9 h. 

El segon any: Modelat i buidat els dilluns, dimecres i divendres, també de 8 a 9 h. 

I el quart any donava dibuix de projectes decoradors diàriament de 7 a 8 h. 

Al principi el nombre d’alumnes de l’escola era molt limitat, però aquest va anar 

creixent fins que l’espai del centre docent fou insuficient i es va fer necessari un canvi 

de local. Aleshores, l’ajuntament va acordar traslladar-la a un altre edifici més gran 

situat al carrer Major de la vila de Gràcia, número 177 (antic edifici casa Trilla).  

L’any 1906, però, el local presentava problemes ja que en l’acte d’inauguració del 

curs escolar el tinent d’Alcalde Albert Bastardas, es lamentà que el centre no disposés 

d’un espai propi i adaptat a les necessitats de l’escola. Això realment devia ser un 

problema, ja que més endavant, al mes de novembre de 1907, es va tractar el tema a la 

sessió de l’Ajuntament on es va posar de manifest l’estat ruïnós del local esdevenint un 

perill per professors i alumnes.23 

                                                 
22 La Vanguardia, 23/09/1894, p. 2. 
23 «[...] El señor Bastardas pronuncia un largo discurso, en el cual pone de relieve la falta de condiciones 
del local en que está instalada la Escuela de Artes y Oficios del distrito 8º (Gracia), que además se halla 
en estado ruinoso, constituyendo un peligro para los profesores y los alumnos. 
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Més tard, l’any 1913, l’escola estava instal·lada al carrer de Santa Anna, número 4, 

contigua a la plaça Josepets. 

És important destacar que l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la Vila de Gràcia va 

desaparèixer l’any 1897 quan els pobles s’annexionaren a Barcelona, i que tot seguit 

se’n creà una de nova anomenada Escola d’Arts de la barriada de Gràcia, o bé del 

districte 8è. Per tant l’antiga escola quedà dissolta i els professors s’adaptaren a la nova 

escola.24 

El mes de novembre de 1897 Josep Campeny entrà a formar part de l’equip directiu 

d’aquesta nova escola, on ocupà el càrrec de secretari des del moment de la seva creació 

fins al dia 18 de novembre de 1908, en què presentà la seva dimissió. El va substituir 

Juan Janer.25 Aleshores el càrrec de director del centre l’ocupava Frederic Fonrodona. 

                                                                                                                                               
Fundándose en ello, pide que mientras no se adopte una solución definitiva, que ha de consistir en la 
construcción de un edificio “ad hoc” en el que, además de la Escuela de Artes y Oficios, podrían 
instalarse otras de primera enseñanza se alquile un local que reúna las debidas condiciones, 
especialmente las de seguridad [...]». La Vanguardia, 6/11/1907, p. 2. 
24 «AYUMTAMIEMTO / de / Barcelona / MEGOCIADO CEMTRAL / El Excmo. Ayuntamiento en sesión 
del día 6 de noviem/bre próximo pasado acordó lo siguiente: “1º- Que el Ayuntamiento adopte el plan de 
reorganización de la enseñanza tec / nico-elemental que para su aprobación se acompaña adjunto: / 2º 
Qué como consecuencia del anterior extremo se creen las / nuevas instituciones de carácter profesional 
comprendidas / dentro de aquel plan general. 3º- Que asimismo se organicen / las actuales Escuelas de 
artes y oficios en la forma consig/nado en dicho plan, para que vengan a constituir con las nue / vas 
instituciones un todo armónico que responda a las/ necesidades culturales de nuestra ciudad. / 4º- Que 
como consecuencia de los anteriores extremos se apruebe: a) las plantillas de todas aquellas Escuelas. 
b) la adaptación del profesorado hoy existente en las antiguas Artes y Oficios a dichas nuevas  plantillas 
sin que el presente acuerdo altere la forma de sus respectivos nombramientos. C)- el reglamento que ha 
de regir en todas ellas. d) la relación de los gastos ordinarios de funcionamiento i todo ello a tenor de 
los documentos acompañados. 5º)- Que el importe total anual de dichas plantillas y gastos deducida la 
suma consignada en el vigente presupuesto para el profesorado y personal subalterno de las antiguas 
escuelas de artes asciende a pts 208,245 se aplique por lo que afecta al presente año a la consignación 
del presupuesto extraordinario para 1818 Cap(itu)lo IV (Cultura) art III, Part 3º, siendo economía en 
dicha consignación la parte que no se invierta durante el presente ejercicio; debiendo consignarse 
análoga cantidad en los presupuestos ordinarios sucesivos. 6º- Que se abra un crédito de 307,000 pts 
con cargo a la consignación antes indicada y a la del cap(itu)lo IV, art II. part 16, del presupuesto 
ordinario por pesetas 30,000 para subvenir a los gastos de instalación a tenor de la distribución que 
comprende la relación  adjunta y cuya forma de inversión propondrá en su oportunidad esta comisión. 
Lo que se comunica a V. por estar comprendido en la plantilla y adaptación del personal de la Escuela 
de Oficios del Distrito 8º con cargo de Profesor de prácticas de obrador en los oficios de arte y con el 
haber anual de 1500 pts debiendo advertirle que dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de 
este acuerdo deberá presentarse en la Secretaría municipal a fin de que, previa formalización de su 
expediente pueda tomar posesión, de dicho cargo. / Dios guarde a V. muchos años. / Barcelona 9 de 
noviembre de 1917. / El Alcalde Actua / = E. Iglesias= / P.A del E.A / El Secretario / LL Planas / Sr. D. 
José Campeny Santamaría». AAB. Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases 
pasivas, número. 231. 
25 Havent dimitit el càrrec de secretari de la escola d’Arts del districte VII don Josep Campeny ha sigut 
proposat per a substituir-lo don Joan Janer. La Veu de Catalunya, 2/11/1908, p. 1. 
Documents: «Megociado Central Personal / Sr. Director de la Escuela de / Artes del Dtrº 8º / 18 11 1908 
/ El Exmo Ayuntamiento en sesión / de 5 del actual aceptó la dimisión al / cargo de secretario de la 
escuela de su digno / dirección presentada por D. Jose Campeny, / designando para substituirle a D. 
Juan Janer / Lo que le participo / El Alcalde». AAB. Expediente personal relativo al empleado D. José 
Campeny Santamaría, clases pasivas, número. 231. 
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Cada any l’Escola Municipal d’Arts del districte de Gràcia, també anomenada del 

districte 8è, celebrava un acte per inaugurar un nou curs acadèmic. Aquest acte consistia 

en una cerimònia en la qual es distribuïen els premis als alumnes, de la lectura d’una 

memòria per part del secretari sobre l’estat del centre, del moviment de personal i de les 

seves necessitats. Finalment, per cloure l’acte, un professor del centre llegia un discurs. 

Josep Campeny va pronunciar el discurs «La escultura en la decoración» el curs 

escolar 1894-95. 

Més endavant, el 1904-1905, va ser el professor de mecànica general i aplicada i 

màquines de vapor Carles Camps i Armet (1857-1939), qui va llegir el discurs inaugural 

titulat «Consideraciones científicas acerca del cero absoluto de la escala 

termométrica».26 

Després, el 1906, un enginyer i professor de l’escola va llegir un discurs sobre la 

història de la química.27 

I el 1911 Enric Monserdà i Vidal (1851-1926), que s’havia incorporat a l’escola el 

1909, va llegir el discurs «La educación artística del pueblo» on explicà la manera de 

despertar al poble el sentiment d’allò bell.28 

Josep Campeny era un artista ben valorat pels seus companys de l’escola, que en 

diverses ocasions van oferir les seves escultures com a guardons a certàmens científics i 

literaris. Així doncs, l’any 1893 el professorat de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis va 

donar el bust de Minerva, realitzat per l’escultor, al millor treball, en prosa o en vers, 

sobre el tema “L’Art Industrial espanyol històric” al Certamen científic – literari que 

organitzà l’Ajuntament de la vila de Gràcia.29 Recordem que la figura mitològica de 

Minerva es corresponia amb la grega Atenea que era la deessa de la saviesa, les arts i la 

tècnica de la guerra. 

Més tard, a la primavera de 1896, l’Ateneu de Gràcia va organitzar un altre Certamen 

científic i literari. Aleshores el professorat de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de 

                                                                                                                                               
«En esta fecha he recibido una comunica/ción aceptando la dimisión, por mi presentada / del cargo 
de secretario de la escuela de artes / del Dtrº 8º. / Barcelona 19 Noviembre 1908 / Josep 
Campeny». AAB. Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 
núm. 231. 
26 La Vanguardia, 18/10/1904, p. 2. 
27 La Vanguardia, 8/10/1906, p. 2. 
28 La Vanguardia, 20/11/1911, p. 3. 
29 La Dinastía, 21/06/1893, p. 2. 
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Gràcia30 també va oferir com a premi una terracota artística de Josep Campeny que 

s’havia de lliurar durant la Festa Major de Gràcia.31 

Retribucions 

Segons la documentació, per la seva feina de professor a l’Escola de Gràcia/ districte 

vuitè, l’escultor va rebre el mes de febrer de 1910 un augment del salari de 1.500 

pessetes. 

També sabem que a l’any 1917 hi va haver adaptació de les plantilles32 i que 

guanyava 1.500 pessetes anuals. Aquesta quantitat s’incrementà amb l’augment gradual 

de sou per antiguitat que havia de cobrar a finals d’any.33  

                                                 
30 La Dinastía, 23/05/1896, p. 2; La Vanguardia, 25/05/1896, p. 3. 
31 «Los temas que puedan interesar al profesorado y los premios que se adjudicarán á los autores de los 
mejores trabajos que sobre aquellos se presenten son: Utilidad de las Escuelas de artes y Oficios en las 
poblaciones donde haya establecidas industrias mecánicas, artísticas ó manufactureras.- Premio: Un 
barro artístico, obra del distinguido escultor Sr. Campeny, y ofrecido por el Profesorado de la Escuela 
municipal de Artes y Oficios de esta villa». Gaceta de instrucción pública. Madrid 7/06/1896, p. 504. 
32Número. 44: Adaptació del professorat de escola dissolta a la nova escola. «AYUMTAMIEMTO / de / 
Barcelona / MEGOCIADO CEMTRAL / El Excmo. Ayuntamiento en sesión del día 6 de noviem/bre 
próximo pasado acordó lo siguiente: “1º- Que el Ayuntamiento adopte el plan  de reorganización de la 
enseñanza tec / nico-elemental que para su aprobación se acompaña adjunto: / 2º Qué como 
consecuencia del anterior extremo se creen las / nuevas instituciones de carácter profesional 
comprendidas / dentro de aquel plan general. 3º- Que asimismo se organicen / las actuales Escuelas de 
artes y oficios en la forma consig/nado en dicho plan, para que vengan a constituir con las nue/vas 
instituciones un todo armónico que responda a las/ necesidades culturales de nuestra ciudad. / 4º- Que 
como consecuencia de los anteriores extremos se apruebe: a) las plantillas de todas aquellas Escuelas. b) 
la adaptación del profesorado hoy existente en las antiguas Artes y Oficios a dichas nuevas  plantillas sin 
que el presente acuerdo altere la forma de sus respectivos nombramientos. C)- el reglamento que ha de 
regir en todas ellas. d) la relación de los gastos ordinarios de funcionamiento i todo ello a tenor de los 
documentos acompañados. 5º)- Que el importe total anual de dichas plantillas y gastos deducida la suma 
consignada en el vigente presupuesto para el profesorado y personal subalterno de las antiguas escuelas 
de artes asciende a pts 208,245 se aplique por lo que afecta al presente año a la consignación del 
presupuesto estraordinario para 1818 Cap(itu)lo IV (Cultura) art III, Part 3º, siendo economía en dicha 
consignación la parte que no se invierta durante el presente ejercicio; debiendo consignarse análoga 
cantidad en los presupuestos ordinarios sucesivos. 6º- Que se abra un crédito de 307,000 pts con cargo a 
la consignación antes indicada y a la del cap(itu)lo IV, art II. part 16, del presupuesto ordinario por 
pesetas 30,000 para subvenir a los gastos de instalación a tenor de la distribución que comprende la 
relación  adjunta y cuya forma de inversión  propondrá en su oportunidad esta comisión. 
Lo que se comunica a V. por estar comprendido en la plantilla y adaptación del personal de la Escuela 
de Oficios del Distrito 8º con cargo de Profesor de prácticas de obrador en los oficios de arte y con el 
haber anual de 1.500 pts debiendo advertirle que dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de 
este acuerdo deberà presentarse en la Secretaría municipal a fin de que, previa formalización de su 
expediente pueda tomar posesión, de dicho cargo. / Dios guarde a V. muchos años. / Barcelona 9 de 
noviembre de 1917. / El Alcalde Actua / = E. Iglesias= / P.A del E.A / El Secretario / LL Planas / Sr. D. 
José Campeny Santamaría».[AAB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases 
pasivas, número.231]. 
33 Número. 45. Augment gradual de sou. 
«Aumentos graduales / Comunicado al interesado, / á Contaduria y al Iltre Sr. Presidente de la 
Comisión / de Hacienda. / El Excmo. Ayuntamiento en consis/torio del 3 del presente se sirvió / conceder 
á V. el 1er. aumento gradual/ de sueldo por antigüedad, á partir de 1º / de Enero de 1915 á razón de la 
8ª / parte de su haber anual de 1.500pts / en clase de Profesor E.A  Distrito 8º / gasto que se consignará 
con cargo al ca / pt. 4 artº part del vigente presu/puesto la parte referente al otro actual y 
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Més endavant, el 1920 tornà a percebre un augment de sou.34 En el moment de la 

seva mort Josep Campeny encara exercia de professor d’aquesta escola, fet que es va 

ressaltar a la necrològica publicada a la Veu de Catalunya, del diumenge 22 de gener de 

1922: «Al dia. El conegut i popular escultor en Josep Campeny Santamaría, professor 

que era actualment de l’Escola d’Arts i Oficis de Gràcia, va morir la tarda d’ahir, en 

aquesta ciutat, víctima d’una broncopneumònia».35 

3.2 Deixebles 

Josep Campeny fou professor abnegat i dedicat als seus alumnes entre els quals 

destaquen l’escultor Lambert Escaler (1874-1957), Andreu Mir Escudé (1885-1966),36 i 

Claudi Mimó (1887-1959),37 aquest últim esmentat per Feliu Elias.38 

Sens dubte, la seva dedicació a l’ensenyament de l’escultura fou intensa, i tenint en 

compte la seva simpatia i bons dots de comunicador pensem que va establir uns vincles 

d’amistat amb els seus deixebles que anaren mes enllà de les aules. Possiblement, fou 

per aquest motiu que l’avantatjat alumne l’escultor simbolista i autor teatral, Lambert 

Escaler (1874 - 1957), va dedicar al seu mestre, com a mostra d’admiració i agraïment, 

la segona edició del text Lo meu criat,39 obra estrenada al Teatre Romea l’any 1897: «Á 

                                                                                                                                               
reconociendose á su favor la relativa á 1818/16 para su inclusión en presupues / to hacedero. / Lo que se 
le comunica para su conoci/miento y efectos consiguientes. / Dios guarde a V. muchos años. / Barcelona 
18 de Diciembre de 1917 / El Alcaldario / =LL. Planas=» 
[AAB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, número.231]. 
34 Número. 46. Augment de sou 
«AYUMTAMIEMTO / de / Barcelona / SECRETARIA / Personal / El Excmo. Sr. Alcalde en / virtud del 
acuerdo Consistorial / del 6 de Moviembre de 1918 y de / conformidad con lo propuesto por / el Consejo 
de Gobierno municipal / por decreto del día de hoy se ha / servido conceder a V. el 2º aumen / to  / 
gradual de sueldo por antigü/edad, / a partir de 1º de Enero/ de 1920 / a razón de la 8ª parte / de su 
haber anual de 1500 pts / en clase de Profesor de artes  / gasto que se cargará al Captº 4, / Artº 3, Partª 
2, del vigente Presupuesto. / Lo que se le participa para / su conocimiento. / Barcelona 4 de marzo 1920. 
/ El Encargado / = J. Ramos=» [AAB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, 
clases pasivas, número. 231]. 
35 «Al dia. El conegut i popular escultor en Josep Campeny Santamaría, professor que era actualment de 
l’Escola d’Arts i Oficis de Gràcia, va morir la tarda d’ahir, en aquesta ciutat, víctima d’una 
broncopneumònia». La Veu de Catalunya, 22/01/1922, edició matí, p. 7. 
36 La Vanguardia, 14/04/1966, p. 38. Mecrologia. Don Andreu Mir Escudé. [...] Luego, en la Escuela de 
Artes y Oficios, en la que fue discipulo de José Campeny y de Antonio Estruch. 
37

 ELIAS 1928, II, p. 46. 
38«MIMÓ BLASCO, Claudi: Nace en Zamora 1887. Muy niño aún fue llevado a Barcelona, donde cursó en 
la Escuela de Bellas Artes, trabajando al mismo tiempo como aprendiz en el taller de José Campeny y 
más tarde en el de Enrique Clarasó. Desde 1906 trabajó por su cuenta. De 1910 a 1920 viajó por tierras 
de España para trabajar especialmente en escultura decorativa. En 1921 se instaló en París. Expuso en 
los Salones de Otoño y de los Independientes, de aquella capital, y en 1924 fue nombrado societario. En 
1915 celebró una exposición en Barcelona, en su propio taller. Figuró en las Exposiciones de Arte de 
Barcelona de 1921 y 1923 (en la sección de Independientes), y en una de colectiva de 1927. También 
tomó parte en la Internacional de 1929.» (RÀFOLS, J.F. Diccionario biográfico de Artistas de 
Cataluña,1953, II). 
39 BEJARANO 2005, p. 23. 
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D. Joseph Campeny. Vegi en aquesta dedicatòria, una demostració del agrahiment que 

li dech, y una petita mostra de l’admiració que professa al artista, L’autor».40 

 
Dedicatòria de Lambert Escaler a Josep Campeny al llibre Lo meu criat 

3.3 Discurs (aspectes teòrics) 

El mes d’octubre de 1895, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de la vila de Gràcia, 

es va celebrar l’obertura del nou curs de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’aquesta 

vila.41 En l’acte d’inauguració, que va estar presidit per l’alcalde Arteaga, el secretari de 

l’Escola va llegir una memòria on ressenyaren tots els treballs realitzats pels alumnes el 

curs anterior.  

Així mateix, Josep Campeny Santamaria fou el responsable de pronunciar el discurs 

inaugural d’aquest curs acadèmic 1895-96,42 titulat La esculptura en la decoració, que 

segons el diari La Renaixensa fou molt aplaudit. 

L’escultor començà la seva intervenció excusant-se pel fet que a darrera hora havia 

hagut de substituir el professor Pedro Rius i Matas, que, a causa de la sobtada mort d’un 

familiar s’havia vist obligat a absentar-se. Aleshores la direcció de l’escola li encarregà 

de manera precipitada aquesta tasca, motiu pel qual va demanar indulgència i advertí 

que el seu discurs seria un petit resum de l’escultura en la decoració.43 

                                                 
40 ESCALER 1987, p.1. 
41 Posteriorment amb l’anexió dels pobles a Barcelona passarà a dir-se Escola d’Arts de la barriada de 
Gràcia, o bé del districte 8è. 
42 CAMPENY 1895, p. 5. 
43 «[...]así es que, desprevenido y sin tiempo material para redactar este trabajo según mis escasos 
conocimientos, ruego respetuosamente al auditorio acepte con indulgencia mi discurso, el cual no será 
otra cosa que un pequeño resumen de la «Escultura en la decoración». Ibidem p. 6. 
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Segons Carlos Reyero, aquestes excuses argumentades sobre els seus pocs 

coneixements era una pràctica habitual a l’època en els discursos d’entrada a les 

acadèmies: «En los discursos de recepción en las academias, que suelen constituir el 

principal ejercicio crítico de los artistas, los escultores empiezan sistemáticamente 

confesando, incluso, su escasa inteligencia (p.132), en un acto de humildad impropia y, 

desde luego injustificada...».44 

Després d’aquesta breu introducció, Josep Campeny començà a parlar de la dificultat 

d’establir l’origen de l’escultura i assegurà que aquesta ja es cultivava en les primeres 

passes de la civilització lligada als rituals segons testimonien les restes de la prehistòria.  

Tot seguit comentà que l’escultura és més personal i lliure que l’arquitectura i cita 

l’obra Teoría é Història de las Bellas Artes, de José Manjarrés, ―un dels seus 

professors a Llotja ―.45 

També explica la creació, a partir dels materials: «[...]Dispone la escultura de 

varios materiales, (barro,cera, piedra, mármol, bronce... etc); con cualquiera de los 

cuales − ó con varios de ellos combinados entre si − representa el carácter, bajo la 

forma de un ser viviente, cualquiera que sea su filiación en la escala zoológica». 

És interessant destacar que la visió que ofereix Josep Campeny de la finalitat de 

l’escultura és la d’agradar, clar reflex de la mentalitat de l’última dècada del segle XIX. 

Així mateix, continua i fa referència al paper de l’art en l’educació: «La Escultura, por 

su ser, es independiente, y todas las obras escultóricas tienen en sí su propio fin, que es 

el de agradar, el de proporcionarnos fruición artística, y también el de afirmar la 

educación e ilustración de los pueblos».46 

Prossegueix el seu discurs, exposant que l’escultura no perd mai la independència, 

encara que aquesta estigui lligada a l’arquitectura, i remarca que a penes es concep 

l’arquitectura sense l’ajut de l’escultura, és a dir sense ornamentació. No hem d’oblidar 

que en aquests moments de finals del segle XIX, la decoració aplicada a l’arquitectura 

jugà un paper important. 

També enaltí els antics arquitectes, que, segons ell, també eren escultors i pintors, tot 

dient:«[...]Compenetraron las tres artes hermanas, que hoy aparecen tan mal 

                                                 
44 REYERO 2000, pp. 131-144. 
45 «Teoria é historia de las Bellas Artes» fou el primer discurs que es planteja en profunditat els models 
d’ensenyament a les Belles Arts que va pronunciar José de Manjares a la sessió del 9 de gener de 1859, el 
mateix any en què editava el que s’ha considerat el primer manual d’art de l’Estat, «Teoría e historia de 
las bellas artes». FREIXA 2008, p. 27. 
46

CAMPENY 1895, p. 8. 
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relacionadas en ciertos edificios[...]», parla de la decoració i cita l’obra Categoria de 

las Artes; número V de d’«El arte decorativo», de Tomàs Estruch,47 en la qual afirma, 

que Fídies va esculpir les seves obres amb la finalitat de destinar-les a l’arquitectura i no 

als museus. 

Segons apunta Carlos Reyero, també era costum citar Fídies: «[...] La figura mítica 

es, sin lugar a dudas Fidias. Su nombre se utiliza como sinónimo del arte de esculpir, el 

primero que viene a la mente de una persona culta».48 

 
Portada del discurs que Josep Campeny va llegir a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Gràcia, 1895 

Posteriorment precisa que l’objecte del seu discurs com a element decoratiu intervé 

en tots els estils i objectes, i els detalla un per un i en ressalta principalment el lloc dins 

l’arquitectura. Tot seguit, destaca la finalitat moralitzadora de l’art amb un fragment de 

l’obra Esthétique du Sculpteur d’Enrique Jouin, on es parla del paper de l’escultura en 

                                                 
47També professor de l’escola (Campeny 1895, p. 10) 
48 REYERO 2000, pp. 131-144. 
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l’ensenyament a les classes obreres:«¡[...] Ojalá nuestras clases obreras é industriales 

se perfeccionen, por la influencia de la escultura y conozcan los goces elevados del 

espíritu [...]». 

A continuació, exposa el fet de crear seguint els models de la natura i considerà que 

no s’ha de limitar tan sols a imitar-la: «La Maturaleza, en sus reinos animal y vegetal, 

suministra bellos ejemplares para ser imitados, que es el medio más fácil de producir la 

Escultura. Sin embargo, la sola imitación, dice lo mismo que el objeto imitado; la 

imitación idealizada dice lo mismo también, pero con mayor fuerza é intensidad: -lo 

que debe hacerse comprender bien á la juventud estudiosa».49 

Les últimes paraules del discurs van estar dedicades a la docència escultòrica i a la 

seva feina com a professor de l’escola, tot recordant que és un centre públic sostingut 

per l’ajuntament.50 

Tal com ell mateix fa referència a la introducció, aquest és un discurs sense 

pretensions i fet de manera precipitada, però que aporta una valuosa informació sobre 

les preocupacions artístiques del moment. També hem d’afegir que aquest discurs 

estava principalment adreçat als estudiants de l’escola. Per finalitzar, caldria dir que el 

millor discurs de Josep Campeny és aquell que féu amb les mans que modelaren la seva 

obra i, tal com ell va dir en concloure el seu parlament, «[...]mucho más quisiera 

deciros, relacionado con mi tema; pero, sobre que me es más fácil manejar (no digo á 

la perfección ni hábilmente) el buril del escultor que la pluma del literato, temo abusar 

de la benevolencia que me habéis dispensado, y creo que el modo de dejaros un 

recuerdo menos fatigoso de mi discurso, será poniendo punto al mismo[...].51 En 

aquest punt, Josep Campeny clou el discurs utilitzant unes paraules força convencionals: 

segons explica Carlos Reyero, aquests artistes acostumen a ressaltar un inexistent 

divorci entre la pràctica i l’oratòria, i posa per exemple Elías Martín, que va dir: «Más 

amigo del cincel que de la pluma...»: o Jeroni Suñol, que al 1882 va pronunciar: «A mí, 

que no la ligera pluma, si no el pesado martillo he usado en mis obras [...]».52 

 

 

                                                 
49

CAMPENY 1895, p. 13. 
50 «[...]Los adelantos de que hace gala este Centro de enseñanza, tan sabiamente fundado y firmemente 
sostenido por nuestro Magnífico Ayuntamiento». Ibidem, p. 14. 
51 Ibidem 1895, p. 15. 
52 REYERO 2000, pp. 131-144. 
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3.4 Josep Campeny i l’ensenyament 

Josep Campeny també fou professor de l’Escola d’Institutrius i altres Carreres per a 

la Dona, fundada per la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País.53 

Igualment, el seu interès per l’ensenyament fou probablement el que va portar 

l’escultor a ser membre de la Societat d’Amichs de la Instrucció, entitat dedicada a 

vetllar per l’educació. El mes de desembre de 1897 Josep Campeny entrà a formar part 

de la Junta Directiva per al nou curs en qualitat d’un dels cinc presidents de secció. 

President, Eduard Lozano; vicepresident, Jaume Guerra; tresorer, Joaquim Pelfort; 

comptador, Joaquim Soler; bibliotecari: Antoni Riera; secretari, Marías Guash, 

vicesecretari, don Joan Bta. Guash; presidents de secció: Antoni Balaguer, Manuel 

Gispert, Aureli López, Manuel Alvarez i Josep Campeny.54 La Societat la va fundar 

l’any 1844 Carlos Carreras de Urrutia, Laureano Figerola i Ballester, Víctor Balaguer i 

Torné...,etc.55 

La preocupació i l’atenció que l’artista sempre va mostrar per la docència es posà de 

manifest quan l’Asociación Barcelonesa de Amigos de la Enseñanza va decidir, l’any 

1904, anomenar-lo soci numerari juntament amb els professors Matias Guash, Carles 

Camps Armet, Alfons García Font, Octavi Saltor Savall, Antoni Vila Palmés i Joan 

Janer i Janer.56 

El mes d’abril del mateix any aquesta associació va convocar un certamen públic de 

lectura per al que Josep Campeny va regalar una terracota esmaltada. El premi anava 

destinat al que llegís correctament la llegenda A buen Juez mejor Testigo, de José 

                                                 
53 «S’ha publicat un exemplar del programa d’assignaturas pel curs 1899 á 1900, á la Escola 
d’Institutrius y altras carreras pera la dona, fundada per la Societat Económica Barcelonina d’Amichs 
del País. 
El professorat de la escola es format pels senyors següents: 
Don Carles Alcover, don Gayetà Benavent, reverent mossen Joan Blanch Buxaderas, don Joseph 
Campeny, don Llucià Carreras, don Pere Company, don Carles Ferrer, don Josep Fiter, revent mossen 
Idelfons Gatell, prebere, don. Matías Guasch, don R.Mª Gutiérrez, don I. Iglesias, donya Vicenta Janer, 
don M. Lacruz, donya [...] don Ramon Pellicer, donya Cecilia Rodoreda, don Rosendo Serra, don Mateu 
Sistachs, don E. Sevillà, don A. Subirà, donya Emilia Colomer, don F. Tomás y Estruch, don A. Torrents 
y Monner y reverent mossen E. Mª Vilarrassa. 
La matricula quedarà oberta á la secretaria de la Escola (Sant Sever, 5, principal) durant la segona 
quinzena d’aquest mes». Veu de Catalunya, 1-15/09/1899. 
54 La Renaixensa, 18/12/1897, 7.295, p. 2.707. 
En les actes de 1899 - 1900 apareix com a soci resident. Actas de las sesiones públicas inaugurales de los 
cursos 1899 y 1900 celebradas por la Sociedad de Amigos de la Instrucción en el Salón de actos del 
Fomento del trabajo nacional. p. 56. 
55 La Vanguardia, 23/11/1903, p. 2. 
56 La Vanguardia, 17/03/1904, p. 8; La Educación, Madrid 30/03/1904, p. 1. 
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Zorrilla. També el pintor Modest Urgell (1839-1919) va oferir una pintura a l’oli al que 

llegís correctament el poema Margaridó, d’Apel·les Mestres.57 

4. L’ARTISTA I EL SEU E$TOR$ SOCIAL  

4.1 Activitat Associativa  

Josep Campeny va formar part de diverses associacions artístiques barcelonines com 

el Reial Cercle Artístic de Barcelona, l’Ateneu Barcelonès, i el Círculo de Bellas Artes, 

entitats difusores de l’art que es produeix a la ciutat i que alhora esdevenen lloc de 

trobada dels artistes més prestigiosos del moment. 

4.1.1 Reial Cercle Artístic 

El dia 11 de febrer de 1889 Josep Campeny Santamaria fou admès soci de número 

del Cercle Artístic de Barcelona (des de 1917 Reial Cercle Artístic),58 societat recreativa 

fundada l’any 1881 que va tenir un paper destacat en el desenvolupament de les arts i la 

cultura de la ciutat, principalment pel que fa a la celebració d’exposicions i 

l’organització de festes.  

En aquest sentit, durant l’última dècada del segle XIX i principis del segle XX el 

Cercle Artístic va viure una època d’esplendor en la qual sobresortien entre els seus 

socis els noms d’artistes de renom com el del dibuixant Josep Lluís Pellicer (1842-

1901), i el dels pintors Josep Masriera Manovens, o Enric galway (1864-1931), entre 

d’altres, els quals van ser presidents de l’entitat. 

Josep Campeny va ingressar com a soci del Cercle Artístic sota la presidència de 

Josep Masriera. El mateix dia pintors com Josep Armet (1843-1911), Ramon Casas ó 

Josep Chuscas (1851-1908) també es convertirien en socis destacats. 59 

A partir d’aquest moment i durant molt de temps, l’escultor va participar de manera 

activa en diverses activitats promogudes per aquesta entitat. Així és que, a final de 1889 

el van nomenar membre del jurat del concurs per erigir un monument al polític, 

eclesiàstic i president de la Generalitat de Catalunya Pau Claris (1586-1641), en 

representació del Cercle Artístic, juntament amb l’escultor Andreu Aleu ( 1832-1900) i 

l’arquitecte Francesc Rogent (1861-1898). 

                                                 
57 La Educación, Madrid 10/04/1904, p. 2. 
58 Més informació sobre el Cercle Artístic vegeu: MARÍN 2006. 
59 El mateix dia també van ingressar com a socis a l’entitat Fèlix Laureano, Lluís Cortés, Joaquin de 
Campos, Ernest Soler, Guzman Arañó, Camil Llisergas, Emili Fernandez. Com a transeünts, Manuel 
Ping, Sebastià Juyent, Lluís Carmona, i Jaume Serra.59 RCA. Actes de Juntes directives (1888 al 1895), p. 
28. 
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Abans, però, el 22 febrer de 1889, el diari La Renaixensa ja havia publicat la 

constitució de la junta per l’erecció del monument a la memòria de Pau Claris, lo 

defensor gloriós de la pàtria catalana, que, amb motiu de la commemoració de 

l’aniversari de la seva mort, es pretenia tenir acabat el dia 27 de febrer de l’any següent. 

Encara que la junta per l’erecció del monument ja estava formada, el Cercle Artístic va 

sol·licitar que dos socis artistes de l’entitat també poguessin donar el seu parer sobre els 

projectes presentats al concurs. En conseqüència, la comissió executiva del monument a 

Claris acordà permetre a l’esmentada societat nomenar un parell d’artistes que foren 

elegits a la Junta Directiva del cercle del 4 d’octubre sota la presidència de Josep 

Masriera. Per aquest fet La Vanguardia del dia 10 del mateix mes informà que la 

comissió executiva del monument a Claris s’havia de reunir per emetre un informe 

sobre els projectes presentats, i afegí que el Cercle Artístic havia delegat a Francesc 

Rogent, arquitecte, i Josep Campeny i Andreu Aleu, escultors perquè s’associessin a la 

comissió esmentada.60 

Al final el concurs va quedat desert, per bé que el monument dedicat a Pau Claris, 

realitzat per l’escultor Rafel Atché, es va erigir al Saló de Sant Joan anys més tard, el 

1917, en l’espai que havia deixat l’escultura de Rafael de Casanova quan aquesta 

darrera es canvià de lloc poc temps abans, el 1914. Després, durant la Guerra Civil 

Espanyola de 1936 van treure l’escultura de Pau Claris del seu emplaçament i es va 

guardar asl magatzems municipals fins que al 1977 es va tornar a instal·lar a la via 

pública. 

A la Secció de Amigos de las Artes del Cercle Artístic, creada l’any 1889 per 

iniciativa de l’entitat per promoure-hi associacions a dins la mateixa,61 es van sortejar 

les obres de socis del cercle, quaranta-cinc pintors i onze escultors, que s’havien 

presentat a l’Exposició de Belles Arts.62 Entre aquestes peces s’hi comptaven treballs 

del nostre artista igualadí. 

La implicació de Josep Campeny amb aquesta entitat es fa palesa quan, el 7 de 

novembre de 1892, és elegit per unanimitat vicepresident del Cercle Artístic en 

                                                 
60 La Vanguardia, 10/10/1889, p. 2. 
61 MARÍN 2006, p. 189. 
62 Las personas que resulten agraciadas en el sorteo de la Sección de Amigos de las Artes, del Círculo 
Artístico, podrán elegir a su voluntad entre las obras que hayan presentado en la exposición los Socios 
del expresado Círculo. A cuarenta y cinco asciende el número de los pintores que figuran en la actual 
Exposición de Bellas Artes que se hallan en el indicado caso y á once los escultores, contándose entre 
ellos los pintores señores Armet, Baixeras, Barrau, Cusachs, Fabrés, Galofre, Masriera, Meifren, 
Pellicer, Ribera, Roca, Roig y Soler, Tamburini, Moragas y Urgell y los escultores senyores Atché, 
Campeny, Carcassó, Clarassó, Fuxà y Reynés. (Diario de Barcelona, 24/05/1891, p. 6324). 
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renunciar al càrrec l’escultor Rafael Atché.63 Uns mesos més tard, a la junta general del 

23 de febrer de 1893 Campeny, en qualitat de vicepresident de l’entitat, posà de 

manifest que l’immoble que aleshores ocupava el cercle s’havia d’enderrocar i que per 

tant s’hauria de preveure en poc temps un canvi de local. Tot seguit, a la junta general 

del 4 de març, es va aprovar la mudança de seu al carrer Comtal i s’autoritzà l’artista a 

pactar amb el propietari les bases del conveni per les dues parts.64  

Entre les activitats que el Cercle Artístic organitzava per als socis sobresurten les de 

caràcter lúdic. En especial les festes de ball de disfresses, que es festejaven amb tot luxe 

i fastuositat amb l’assistència del bo i millor de la societat barcelonina, la qual pretenia 

imitar les festes celebrades als salons de París. 

El primer ball de vestits que va celebrar l’entitat fou el 4 de març de 1889 al Teatre 

Líric65 i va resultar ser un gran èxit, ja que va comptar amb la presència de nobles, 

artistes, i burgesos. Al suplement del diari La Vanguardia se’n va parlar àmpliament i 

se’n va descriure amb detall la decoració, els vestits i el programa del ball, que havien 

estat dissenyats per Alexandre de Riquer (1856-1920).66 També a La Ilustración 

Hispano-Americana es van publicar fotografies de la festa realitzades pels fotògrafs 

Napoleón, on es podia veure Santiago Rusiñol vestit de patge florentí, Enric Clarasó de 

bandit andalús, o Carles Pellicer d’Otello, entre d’altres.67  

Engrescats pel bon resultat d’aquesta festa, el 8 de febrer de l’any següent es va 

tornar a celebrar un ball, en aquesta ocasió al Saló de Llotja, que va ser tant o més luxós 

que l’anterior. El dibuixant Ferran Xumetra (1865-1920) en va dissenyar les invitacions 

i el pintor Josep Pascó (1855-1910) va decorar la sala de ball. A la festa hi van assistir 

nombroses personalitats de Barcelona que podem conèixer gràcies a les descripcions 

dels vestits que va fer el diari La Vanguardia.68 També la revista La Ilustración 

Artística va publicar un dibuix del Saló de Llotja,69 a més d’algunes de les disfresses 

que la casa Napoleón va fotografiar. 

Malauradament, en aquesta ocasió el ball no va anar tan bé, i va acabar amb dèficit, 

fet que va motivar que el febrer de 1892 tingués lloc una subhasta a fi de sufragar les 

                                                 
63 R.C.A. Junta General 1888-1902, p. 55. 
64 MARÍN 2006, p. 28. 
65 La Vanguardia, 3/03/1889, p. 3. 
66 La Vanguardia, 6/03/1889, p. 1. Suplement al núm. 745. 
67 La Ilustración Hispano-Americana, 28/04/1889, p. 263 - 264. 
68 La Vanguardia, 9/02/1891, Suplement núm. 1730; La Dinastía, 16/02/1891, p. 1. 
69 Dibuix de Nicanor Vázquez, La Ilustración Artística, 30/03/1891, p. 205. 
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despeses, en la qual van col·laborar artistes socis del Cercle, que van oferir algunes 

obres. Entre els quals es trobava Josep Campeny.70  

Cal dir que el dèficit provocat per un ball de disfresses es va tornar a repetir l’any 

1895. Per aquest motiu el president de l’entitat, Lluís Graner (1863-1929), va decidir 

que per tal de costejar el deute s’havia d’organitzar la venda de cartolines realitzades 

pels socis del cercle71 i una exposició.72 

Tal com hem comentat abans, Josep Campeny ja havia estat membre de la Junta 

Directiva del Cercle Artístic en qualitat de vicepresident quan, més tard, el 30 de juny 

de 1899, va ser elegit vocal de la nova junta.73  

A final del segle XIX Barcelona tenia la mirada dirigida a París, de manera que totes 

les novetats que provenien de la ciutat de la llum eren rebudes amb un gran interès per 

certs sectors de la societat catalana. Entre els artistes n’hi va haver que es van sentir 

atrets pel cartellisme francès, que havia sorgit gràcies a les millores tècniques en la 

impressió litogràfica i que arribà al seu punt culminant a partir dels anys 1892-1893 de 

la mà de Jules Chéret (1836-1932), Alphonse Mucha (1860-1939) i Henri Tolouse-

Lautrec (1864-1901), entre d’altres.  

A casa nostra aquest interès pel cartellisme es pot observar en la conferència que va 

pronunciar Alexandre de Riquer al Cercle Artístic de San Lluc el 1899, titulada Cartells 

i Cartellistes.74 Així mateix, entre els diversos artistes que practicaren la tècnica del 

cartell, destaca Ramon Casas, que dissenyà anuncis molt populars a l’època com foren 

els de begudes com la d’Anís el Mono (1898), o el del cava de la casa Codorniu (1898).  

Per aquest motiu, l’any 1899, el Cercle Artístic va encarregar al pintor Ramon Casas 

el cartell anunciador de l’entitat. Tres mesos més tard, però, encara no l’havia realitzat i 

                                                 
70«A la Exposición que hay actualmente en el Salón Parés, organizada por el Círculo Artístico, han 
contribuido los artistas siguientes: Atche; Armet; Barrau; Baixas; Cusachs; Casas; Clarasó; Campeny; 
Carbonell; Carcassó; Castellanes; Fabrés; Fuxà; Galofre Oller; Graner; Galvey; Lorenzale; Larraga; 
Llimona; Llimona; Llorens y Riu; Mas y Fondevila; Masriera; Masriera; Meifren; Onell; Pellicer; 
Pinos; Pascual; Pujol; Roca; Rusiñol; Riquer; Roig y Soler; Soler de las Casas; Soler; Sans; Sans 
Castaños; Tasso; Tolosa; Tamburini; Urgell, Vansells. La subasta de los cuadros expuestos, cuyos 
autores no han vacilado en someterlos á licitación por tratarse del objeto á que se destinan, cual es de 
recaudar fondos para sufragar los gastos ocasionados por el Baile de trajes del año anterior, empezará 
mañana viernes de cuatro y media á siete de la noche terminando el siguiente día» La Vanguardia, 
25/02/1892, p. 2, B. «Saló Parés», La Renaixensa. Diari de Catalunya, 23/02/1892, p. 1.571; El Moticiero 
Universal, 25/02/1892, p. 2 
71 FONTBONA, F. «Una sèrie de dibuixos del cercle artístic de Barcelona, 1895». Cercle, 4/04/2009. p. 4-7.  
72 «Exposición del Círculo Artístico», Barcelona cómica, 16/11/1895, pp. 712 - 714. 
73 La resta d’integrants escollits foren: President, Joan Francesc Chia, Vicepresident Francesc Galofré 
Oller, Secretari, Manuel Rodriguez Codolà; Vice-secretari, Onofre Garí i Torrent; Tresorer, Ricard 
Capmany; Comptador, Ricard Carreras; Bibliotecari, Francesc Torrescassana; Conservador, Josep Lluís 
Pellicer; Vocal, Josep Campeny. RCA: Actas de Juntas Generales 1888 a 1902, p. 104.  
74 La Vanguardia, 11/05/1899, p. 2. 
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per això es va decidir convocar un concurs entre els socis. La Junta Directiva del Cercle 

va nomenar Josep Campeny, Josep Lluís Pellicer (1942-1901), Francesc Torrescassana 

(1845-1957) i Ricard Capmany (1871-1947) membres del jurat.  

Per bé que desconeixem qui va ser l’autor l’obra premiada, se sap que es van atorgar 

dos accèssits, un a Pere Casas Abarca (1875-1958) i l’altre a Juli Borrell (1877-1957).75 

Des de l’any 1893, que Josep Campeny anuncià en una junta del Cercle Artístic que 

aquesta societat havia d’abandonar el local que ocupava a la plaça de Catalunya per 

l’enderroc de la finca,76 i després de passar per diferents seus, el mes d’octubre de 1899 

es va inaugurar un nou estatge de l’entitat a la planta baixa del número 315 de la Gran 

Via.77 

Amb motiu d’aquesta inauguració es va celebrar una exposició78 i un sopar entre els 

socis i la premsa, al qual també hi assistí l’escultor.79 

A la mostra Josep Campeny va exhibir diverses escultures, entre les quals creiem que 

hi havia Sereno despertant-se, segons podem deduir d’una fotografia general de la sala 

d’exposicions que va publicar La Ilustración. 

Així mateix, l’artista tornà a exposar algunes peces a la mostra setmanal celebrada al 

Cercle Artístic el mes de novembre de 1899. Tot i no ser grans obres, cridaren l’atenció 

del crític d’art Alfred Opisso (1847-1924): «[...] En la parte de escultura véanse 

algunas figurinas de Campeny, modeladas con una gracia y habilidad técnicas que 

hacen de ellas verdaderas preciosidades [...]».80 

A començaments del mes de gener de 1900, coincidint amb el canvi de segle, 

l’escultor va exhibir un bust de dona a l’exposició que se celebrà als salons del Reial 

Cercle Artístic de Barcelona, del que el diari La Dinastía en va destacar l’expressió 

encantadora i viva del cap.81  

                                                 
75 MARÍN 2006, p. 265. 
76 Ibidem, p. 182 
77La revista Iris de 1899, p. 12, 13, publicà unes fotografies on es pot apreciar el luxe de la sala 
d’exposicions. 
78 GARCÍA LLANSÓ. «El Círculo Artístico de Barcelona», La Ilustración Artística, 9/09/1899, p. 658. 
79 «[...] con buen apetito y vehemente deseo de cambiar impresiones, cenaron los comensales, cuyo 
número ascendia de ciento, de los cuales recordamos Vallmitjana, Cusachs, Rodríguez Codolà, 
Torrescassana, Lorenzale, Garí i Torrent, Masriera, Sanz Castaños, Llorens, Soler Gil, Guash Carreras, 
García Llansó, Pausas, Campeny, Coll y Pi, Benavent, Xiró, Flotats i Busquets». «El Círculo artístico», 
La Dinastía, 10/10/1899, p. 4. 
80 OPISSO, A. «Exposición permanente del Círculo Artístico», La Vanguardia, 14/11/1899, p. 5. 
81 La Dinastía, 6/01/1900, p. 2. 
Entorn aquestes mateixes dates, l’entitat va renovar els càrrecs de la Junta Directiva, que va quedar 
constituïda de la següent manera: president: Joan Francesc Chía; vicepresident: Frederic Mariera; 
secretari: Josep A. de Trías; vicesecretari: Joan Baptista Martí Navarro; tresorer: Onofre Garí Torrent; 
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Més tard, a mitjans del mes de maig es va inaugurar també al Cercle Artístic 

l’Exposició Nacional d’Art (Exposición Macional de Arte 1900), mostra que l’entitat va 

preparar pel seu compte ja que l’ajuntament havia deixat d’organitzar aquestes 

exposicions.82 Josep Campeny, que formava part de la comissió executiva en qualitat de 

vocal, hi exposà quatre terracotes: Croat (Segle XI), A la Fira, La Carabassa de..., i 

l’Hirondelle.83 Aquesta última peça ja havia estat exhibida a la Manifestación Artística 

del Ateneo Barcelonés de 1893.  

De la mateixa manera, pensem que l’obra A la fira podria ser la mateixa titulada El 

millor de la fira de la qual es va publicar una imatge a la revista Álbum Salón el 1900.84 

Al catàleg de la mostra del Cercle, que s’edità amb els preus de les obres, s’hi 

relacionaven les escultures dels germans Oslé, un baix relleu de Pradell, una Verge de 

Maig d’Atché, Hirondelle de Campeny, els caps de Flotats, un grup d’Escaler, un retrat 

de Montserrat i un bust de Tasso. I també un llum de bronze de Montserrat, fosa per 

Masriera Campins, que es va col·locar a la porta d’entrada del local de la Gran Via. 

A l’abril del mateix any, Josep Campeny va formar part de la comissió del Reial 

Cercle Artístic de Barcelona, que va viatjar a València a fi de tornar la visita que els 

alumnes de l’Escola de Belles Arts de la capital valenciana havien realitzat per carnaval 

a la ciutat comtal, de la qual la revista Iris n’informà.85 Aquesta comissió, constituïda 

                                                                                                                                               
comptador: Jaume Carreres; bibliotecari: Francesc Torrescassana; conservador: Antoni Coll i Pi; vocal: 
Josep Campeny.  
Tanmateix, dos dies després de la publicació a La Vanguardia de la renovació de càrrecs de la Junta 
Directiva de l’entitat, segons les actes del Cercle del dia 4 de gener de 1900,81 l’escultor la va abandonar 
juntament amb els artistes Galofré Oller i Pellicer. Ara per ara ignorem el perquè. La Vanguardia, 
2/01/1900, p. 2. 
82 MARÍN 2006, p. 203. 
83 Diario de Barcelona, 26/05/1900, p. 6.291. «La exposición de Bellas Artes e Insustrias Artísticas, 
instalada en el Cículo Artístico, ha sido muy visitada desde el dia de su apertura al público. Dicha 
exposición tiene el caràcter de nacional en el sentido de haber podido concurrir á ella los socios del 
Círculo de las distintas regiones de la nación. Esto explica la poca estensión [...]. Entre las 200 obras 
espuestas figuran algunas de mérits notables: una Marina de Mas i Fondevila, Salida del baile de Roman 
Ribera, Entre amigos de Tamburini, [...]. En escultura se distinguen por su sobriedad y valentía de 
modelado de las obras de los hermanos Oslé, un bajo relieve de Pradell, una Virgen de Mayo de Atché, 
L’hirondelle de Campeny, las testas de Flotats, por su sentimiento mas que por su factura un grupo de 
Escaler, un retrato de Montserrat y un busto de Tasso. 
En la puerta de entrada de la casa en que está instalado el Círculo, se ha colocado un candelabro 
monumental y rótulo, fundido en bronce por los señores Masriera y Campins, según un hermoso modelo 
del señor Montserrat. Ambas cosas, así el modelo como la fundición, son objeto de justos elogios para 
los artistas que los han proyectado y ejecutado». 
La Dinastía, 28/05/1900, p. 1. 
84 Álbum Salón, 1900, p. 109. 
85 RITSCH. «Lo que pasa en Barcelona», Iris, 3/03/1900, p. 5: [...]. La nota simpàtica fué la llegada, por la 
mañana, de los alumnos de la Academia de Bellas Artes de Valencia, los cuales venían a visitar nuestros 
monumetos y museos, siendo recibidos en la estación por la Junta en pleno del Círculo Artístico. 
Aquellos ilustrados jóvenes admiraron los más notables edificios antiguos que cuenta Barcelona, y al día 
siguiente, después de completar su loable excursión fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un 
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pels artistes Campeny, Cusachs, Llobet, Corominas, Oliveras, Boada i Trías, va recórrer 

els principals monuments de la ciutat del Túria on van rebre tot tipus d’atencions. 

Finalment els alcaldes de Barcelona i de València es van felicitar mútuament tot agraint 

les atencions dispensades.86 

Pel que fa als socis del Cercle Artístic pensem que devien deixar freqüentment tota 

mena d’objectes a l’entitat per a la celebració d’exposicions, atès que Josep Campeny va 

reclamar uns llums que eren de la seva propietat. En un acta de les juntes directives de 

190287 la presidència notificà que després d’haver esbrinat de qui eren els llums 

l’escultor els podia retirar del magatzem del Cercle Artístic. Tot seguit, la presidència 

també va informar que l’artista cedia al Cercle l’import i els interessos dels rebuts 18, 

19 i 20 corresponents a l’avançament fet a la societat el 31 de juliol de 1889. La junta 

mostrà la seva satisfacció i acordà enviar-li una nota d’agraïment. 

L’any 1902, mentre Barcelona vivia convulsa per una vaga general, Josep Campeny 

continuava participant en les activitats del Cercle Artístic. Així doncs, a la junta 

directiva del 10 de gener de 1902 es va crear la secció «Amigos de las Bellas Artes» per 

tal de donar major desenvolupament a les finalitats que perseguia el Cercle. En 

conseqüència, es va nomenar una comissió,88 amb l’objectiu d’estudiar, redactar i 

presentar un projecte de reglament per a aquesta secció.  

Cap al maig de 1908 se celebrà al Cercle Artístic una exposició en la qual van 

participar diversos artistes que van mostrar obres noves juntament amb d’altres ja 

conegudes. Entre els escultors que hi van participar hi havia Llucià i Miquel Oslé, Josep 

Montserrat, Carles Flotats i Josep Campeny.89  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
banquete en el retaurant de la Vaquería Suiza del Parque, reinando durante el acto la más fraternal 
armonía, lo mismo que en la fiesta íntima celebrada por la noche en su honor por el referido Círculo. 
Mada más consolador en estos tiempos de intemperantes discursos divisionistas que las manifestaciones 
que tiendan á armonizar lo que no parece sino que haya empeño en desunir. La cariñosa acogida 
dispensada en Barcelona á los alumnos de San Carlos de Valencia echa por tierra esa leyenda forjada 
por cientos “charradores”, principales causantes de todos los males por que está pasando la 
desventurada nación española [...]. 
86 La Vanguardia, 18/04/1900, p. 1. 
87 ARCA. Juntes Directives del Reial Cercle Artístic, 30/06/1902. 
88 Comissió formada pels artistes Romà Ribera, Josep Tamburini, Lorenzale Torrescassana, Eliseu 
Meifrèn, Enric Galwey, Sebastià Junyent, Josep Montserrat, Rafael Atché, Josep Campeny, Andreu 
Larraga, i Josep Roig i Soler. MARÍN 2006, p. 39. 
89 M.R.C. Notas de Arte. «Círculo Artístico», La Vanguardia, 14/05/1908, p. 7. 
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4.1.2. Ateneu Barcelonès i Círculo de Bellas Artes 

El 30 de gener de 1893 Josep Campeny ingressà com a soci de l’Ateneu 

Barcelonés.90 Juntament amb els pintors Jaume Baladía Soler, Francesc Roselló, i Joan 

Pinós, va formar part de l’entitat fins al 6 d’agost de 1904, data en la qual es va donar de 

baixa91 per algun motiu que no coneixem. 

Poc després que l’escultor fos admès com a soci de l’Ateneu Barcelonès, aquesta 

entitat artística i cultural de la ciutat va organitzar una exposició formada per obres dels 

seus socis titulada Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès, en la qual Josep 

Campeny va presentar les obres Maja ―bust en marbre―, El Preferido, Boceto i 

l’Hirondelle92 segons consta al catàleg de la mostra. 

La societat Círculo de Bellas Artes es va constituir el mes de juliol del 1903 amb 

l’objectiu de fomentar i propagar l’art en les seves diverses manifestacions. La junta 

estava presidida per Joan Güell i Ferrer.93 En el transcurs de la celebració d’una sessió 

preparatòria de la inauguració es va admetre com a soci honorari Josep Campeny, que hi 

va entrar al costat de Vidiella, Granados, Urgell, i Casas.94 

L’any següent, del 5 al 29 de juny el Círculo va organitzar una exposició a les sales 

del local social ubicat al carrer de la Riera de Sant Joan, número 6, 2n pis. Per aquest 

motiu es va nomenar un jurat qualificador per a l’admissió d’obres format pels pintors 

Lluís Graner i Ricard Urgell, i l’escultor Josep Campeny,95 que també van participar a la 

mostra.  

4.2. Companys i col·laboradors 

Al llarg de la seva vida com a escultor, Josep Campeny es va creuar amb 

professionals d’àmbits molt diversos amb els que va compartir treballs i experiències. 

Des de 1891 l’artista va exercir la docència a l’escola d’Arts i Oficis de Gràcia al 

costat dels professors i enginyers industrials Pau Brunet Turné, Pere Rius i Matas, Felip 

Steva Planas, Carles Camps Armet, Federic Fontrodona, Alfred García Faria, Ferran 

Tarrida, Juan Janer i Eduard Goetz; i els arquitectes Antoni Vila Palmés i Benet Guitart. 

També Francesc Alsina Amils, Francesc Tomás Estruch i Pere Casabayó. Més tard a 

l’escola es va incorporar el pintor Enric Moncerdà i Vidal. 

                                                 
90 A.A.B. Llibre d’actes dels anys 1890-1895, núm.6, fol. 231.  
91 AAB. Llibre socis 1901 - 1936, núm. 212. [Ref. Arxiu: AB/AS16] 
92 Manifestacion Artística del Ateneo Barcelonés 1893. Álbum. 
93 La Vanguardia, 21/06/1903, p. 2; El Moticiero Universal, 14/12/1903, p. 2. 
94 La Vanguardia, 13/12/1903, p. 3; El Moticiero Universal, 14/12/1903, p. 2. 
95 El Moticiero Universal, 22/05/1904, p. 2. 
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Amb alguns d’aquests homes l’escultor hi va establir una relació propera, com ara 

amb el professor d’estètica i ordres arquitectònics Francesc Tomàs Estruch, que el 1893 

va escriure una obra literària basada en l’heroi clàssic Eròstrat, peça que inspirà 

l’escultor igualadí per a l’elaboració de la terracota Final del quadre tràgic Eròstrat. 

Sens dubte, el tracte diari entre els professors del centre escolar el va conduir a 

col·laborar amb l’enginyer Felip Steva Planas, director de l’escola en els seus inicis i 

cap de la secció quarta d’urbanisme i obres de l’Ajuntament de Barcelona, amb el qual 

va presentar el projecte de les tres fonts artístiques que es van inaugurar als carrers de 

Barcelona l’any 1912. 

Cal comentar que la tasca dels escultors sovint es veu imbricada amb l’arquitectura, 

per això és freqüent la mútua col·laboració amb els arquitectes. Així doncs, Josep 

Campeny va presentar dos projectes a concurs amb l’arquitecte i també director de 

l’escola d’art de Gràcia Antoni Vila Palmé: per al monument commemoratiu de les 

Corts, constitució i setge de Càdis (1911), i per al monument a Miguel de Cervantes a 

Madrid (1916).  

D’altres arquitectes amb els quals l’escultor va col·laborar van ser Juli M. Fossas, 

que realitzà el projecte del Monument a Rius i Taulet (1897), el Panteó de la Família 

d’Antonio Bastinos (1899) ―en aquest darrer també hi participà l’arquitecte Emili Sala 

Cortés (1899) ―, la Sepultura de Ramón Blanco de Eneas (1908), Panteó del Bisbe 

Comes (1908) i el Panteó de Marcos Rocamora Laporta (1909), que fou enderrocat.  

També va treballar amb Ubald Iranzo a La sepultura d’Aurelia Joseph, (1901), al 

panteó de la família Palay – Gaudier per al cementiri de Sant Gervasi. I en el projecte de 

monument a Legazpi i Urdaneta a Manila (1893).  

Amb Antoni Rovira Rabassa portà a terme les obres del Panteó de la família Pere 

Llibre (1888), el Panteó d’Adela Labrós viuda Boada (1889), el Panteó de la família 

Albareda, on també participà l’arquitecte Leandro Albareda els germans Juyol i Manuel 

Fuxà (1850-1927), i el Panteó dedicat a Juan Forgas Bayo (1891).  

De la mateixa manera, l’escultor va col·laborar amb l’arquitecte Leandro Albareda al 

Panteó de la família Gallissà Botet (1889); amb Federic Aymamí al Panteó de la 

família de Eduard Puig i Valls, (1890), i amb Emili Sala Cortés al Panteó de la família 

Andreu i Grau (1892). A més, va fer el relleu de la sepultura d’Olegari Gomis 

projectada pel mestre d’obres Tiberi Sabater el 1892, que també fou l’autor del palau 

Marcet, a l’interior del qual hi havia una escultura de l’escultor igualadí. 
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Josep Campeny també va treballar al panteó de la familia Martí Rius al cementiri de 

Sant Andreu amb l’arquitecte Jaume Bayó (1873-1961), conegut per les seves 

col·laboracions amb Antoni Gaudí (1852-1926), on l’escultor va executar un Crist i dos 

àngels de marbre. Tanmateix, al panteó d’Alfonso Ugarte del Cementiri Prebítero 

Maestro, a la ciutat peruana de Lima, Josep Campeny va col·laborar amb F. Vancells, 

adornista. 

Poques són les dades que coneixem sobre la Verge de la Mercè que l’artista va fer 

per a l’hotel projectat per l’arquitecte Salvador Vinyals (1847-1928), a Viladrau, el 

1898, i que es troba dins una fornícula a la cantonada de l’edifici. Igual que de 

l’escultura que va fer per al palau de les Heures, de l’arquitecte August Font i Carreras 

(1946-1924).  

En la realització de monuments públics, com el Monument als Herois de Girona 

(1909), trobem Josep Campeny al costat del comandant d’enginyers Josep Ferré i 

Vergés, autor del projecte del monument, i de Joan Oliver de Bezzi, que va fer la 

Columna i el lleó. Quant a l’obra dels Somatents del Bruch (1911),96 que es va erigir a 

Montserrat i que es va destruir a la guerra civil espanyola, l’artista igualadí va 

col·laborar amb l’arquitecte Villar de Carmona (1860-1927), i l’escultor Venanci 

Vallmitjana (1826-1937). Així mateix, Campeny també es relacionà Eusebi Güell, que 

era vocal encarregat per la comissió organitzadora dels sometents.97 

Amb motiu de la remodelació del Teatre Principal de Terrassa el 1911, va treballar 

juntament amb els arquitectes Enric Catà (1878-1937) i Josep Guardia, que van dirigir 

la reforma. I amb Pablo Gargallo i Dídac Massana pel que fa a la part escultòrica. 

Com ja s’ha anat assenyalant de forma continuada, Josep Campeny va col·laborar 

amb diversos professionals. Pel que fa als fonedors que van passar a bronze les seves 

produccions, podem esmentar, en primer lloc, la foneria Masriera, que fou la casa amb 

la qual l’escultor va col·laborar en més ocasions i la que va presentar una de les seves 

escultures a l’estand de l’Exposició Universal de París de 1900. No obstant això, Josep 

Campeny també va fondre algunes de les seves obres a la casa Damians, a la foneria 

Ballarin, com ara els relleus del monument als Herois de Girona, a la foneria Miquel 

Solà, com ara la placa dels Herois de Tarragona, i la casa Morales, que va passar a 

bronze les escultures dels pillets de les fonts artístiques dels carrers de la ciutat comtal. 

De la mateixa manera, també va treballar amb la foneria Wohlguemuth de Barcelona, 

                                                 
96El Diluvio Ilustrado, 17/06/1911, p. 375. 
97 B.C. Josep Campeny 1906, Autògrafs, M.s 2283, número 22.  
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que va fer l’escultura de Nicomedes Pastor Díaz amb destinació a Vivero, Lugo. 

Aquesta foneria que també va portar a terme el monument al navegant Cristòfol Colom. 

4.3. Els clients 

Al llarg de la seva trajectòria professional, Josep Campeny es va anar forjant una 

selecta clientela de procedència molt diversa, entre la qual hi havia metges, editors, 

fotògrafs, industrials, confiters, polítics o indians que li encarregaren obres de temàtica i 

materials molt diferents, com ara bustos retrats, escultures per a panteons o terracotes 

ornamentals, entre altres.  

A començament de la seva carrera com a escultor comptaria amb alguns dels 

visitants de la Sala Parés de Barcelona entre els seus primers compradors, tot i que serà 

més endavant, a partir de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, quan se li 

presentà l’oportunitat de donar a conèixer la seva obra a un públic més ampli, i de 

seguida esdevindrà un artista de prestigi.  

Per tal de mantenir l’èxit aconseguit i augmentar la llista de clients dels quals 

esperava encàrrecs freqüents, Josep Campeny s’anuncià a l’anuari de l’Asociación de 

Arquitectos de Cataluña, a través del qual obria també una important via de 

col·laboració amb arquitectes i altres professionals de l’àmbit de la construcció. A la 

publicitat de l’any 1901 donava a conèixer que havia estat premiat en diferents 

exposicions, i hi deia: «Panteones, estatuas, barros cocidos propios para regalos». 

L’anunci indicava l’adreça del taller que es trobava al carrer d’Aragó, número 317.  

Entre els primers encàrrecs que va rebre l’artista hi ha el del conegut confiter de la 

Ciutat Comtal Pere Llibre Bas, per a qui l’escultor va realitzar la figura funerària d’un 

àngel que diposita flors sobre la tomba del panteó familiar al cementiri de Montjuïc. 

La botiga de Pere Llibre,98 que es trobava fent cantonada entre el carrer de Ferran 

VII i la rambla de les Flors, era una selecta confiteria i lloc de referència de la burgesia 

barcelonina que, a més, estava destinada a servir d’aparador de mobles i d’obres d’art, i 

on l’artista igualadí havia exposat alguna escultura de saló.99  

Els mateixos burgesos que sovintejaven l’establiment comercial de Pere Llibre a la 

part antiga de la ciutat, es traslladen a viure en les últimes dècades del segle XIX a 

l’elegant passeig de Gràcia de Barcelona, indret assolellat on es respirava un aire més 

                                                 
98 La Vanguardia, 23/11/1883, p. 7.663-7.664. El local, que constava de tres pisos, va ser renovat el mes 
desembre de 1883 sota la direcció del pintor Joan Parera, mentre que de les obres se’n va fer càrrec Josep 
Fontserè. 
99 Recordem que el mes de maig de 1887 Josep Campeny havia exposat dos bustos a l’aparador de la 
botiga de Pere Llibre, el de Salvador Vidal i el de Tomàs A. Coll. 
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pur i més sà que l’aire insalubre dels carrers estrets del centre de Barcelona. Aquest fet 

motivà que el passeig de Gràcia esdevingués el lloc preferit de la societat benestant 

barcelonina per aixecar-hi els nous palaus que rivalitzaven entre ells en dimensions i 

luxe, i que van ser projectats per arquitectes de prestigi. 

Així doncs, el diputat per Barcelona Frederic Marcet, client de Josep Campeny, es va 

fer construir un palau que s’erigí a la cruïlla de la Gran Via de les Corts Catalanes i el 

passeig de Gràcia, davant per davant del dels marquesos de Marianao, també clients de 

l’artista, en uns terrenys on, segons informà La Vanguardia,100 havia estat ubicada 

prèviament la col·lecció de feres de Bidel. L’edifici que avui és seu del cinema 

Comèdia, va ser encarregat l’any 1887 al mestre d’obres Tiberi Sabater, després que 

Frederic Marcet hagués convocat al seu despatx els arquitectes Pere Falqués, Salvador 

Vinyals i Josep Vilaseca, i els mestres d’obres Serra i Tiberi Sabater.  

El palau Marcet havia de ser un dels palaus més grans de Barcelona, i constaria de 

tres nivells: el semisoterrani per al servei; l’entresòl, on hi havia les estances dels 

propietaris, i el pis principal, que estaria destinat al gran saló de recepcions.101 

L’arquitecte Francesc Rogent, al llibre Arquitectura moderna de Barcelona, destacà el 

luxe del palau: «Mo conocemos otro palacio en Barcelona que pueda compararse á este 

en punto á riqueza y lujo de los materiales de construcción [...]».102 De la mateixa 

manera, Rogent també va descriure l’interior de la casa i va explicar que hi havia una 

escultura en marbre de Josep Campeny que aguantava el canelobre de l’escala d’honor 

del palau.103 

Igualment, al cobejat passeig de Gràcia el fotògraf Antoni Esplugas (1852-1929) va 

inaugurar l’any 1893 un nou estudi fotogràfic, per al qual l’escultor va fer una figura 

                                                 
100 Conegut domador francès que visità Barcelona amb el seu circ en nombroses ocasions. Trobem moltes 
referències del seu espectacle amb felins a la premsa de l’època. 
101 La Vanguardia, 2/07/1887, p. 2. 
102 «[...] Accedese al entresuelo desde la puerta situada en el centro de la fachada por una serie de 
peldaños que conducen a un espacioso vestíbulo triangular que resuelve la regularidad de todas las 
piezas de la casa. En este vestíbulo de estilo pompeiano, dominando los tonos vigorosos, entre los que 
destacan las de unas preciosas columnas sin base, cuyo primer tercio es de mármol verde de los Alpes y 
el resto, comprendido el capitel, de mármol rojo [...].Des de este vestíbulo puede penetrarse al rededor 
en todos los departamentos de este piso, que tiene de notable un comedor, un saloncito oriental, otro 
japonés y un oratorio gòtico. 
Al lado derecho del de acceso, desarrollese con inusitada magnificencia la escalera de honor, en la que 
se han invertido todas las galas del renacimiento. Compónese en primer término de un tramo de mármol 
blanco que al llegar a la primera meseta se bifurca en dos para alcanzar el plano del piso principal 
[...]».ROGENT 1900 (1897), p. 86. 
Els professionals que van intervenir al palau Marcet foren Eduard Llorens i Joan Parera, que es van 
encarregar de les pintures i els decorats; Isidre Bosch, dels elements de marbre, mentre que Antoni Rigalt 
i Elies Roig van realitzar les vidrieres i les peces de fusteria, respectivament. 
103 ROGENT 1900 (1897), p. 86. 
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amb una màquina fotogràfica a les mans que ornamentava l’escala del nou estudi, a més 

de fer-li un bust retrat. 

Si, com veiem, comerciants, polítics o artistes encarreguen escultures a l’artista per 

casa seva o pel panteó del cementiri amb l’objectiu de posar de manifest la seva posició 

econòmica, el mateix passa amb els industrials que adquireixen obres d’art a fi 

d’ornamentar les seves propietats fins i tot en petites poblacions fora de Barcelona. És 

per això que l’industrial paperer Ramon Romaní i Puigdegolas tenia al jardí de la seva 

casa de Capellades, més coneguda com la Casa del pas de l’aigua, escultures de Josep 

Campeny.  

Tot i que ara per ara desconeixem com eren aquestes peces escultòriques en tenim 

notícia gràcies a la crònica que va publicar La Vanguardia104 sobre la celebració de 

l’onomàstica de Ramon Romaní,105 el mes de setembre de 1892, durant les festes del 

patró d’Igualada. El periodista que va signar l’article, que es trobava entre els convidats 

al dinar, va descriure els diferents racons de la finca, i va fer un especial esment de les 

peces artístiques que decoraven el menjador de la casa, cosa que evidencia l’estima que 

sentia el propietari per les obres d’art. Respecte al jardí, va comentar que hi havia 

magnífiques escultures d’Eusebi Arnau, de Ramon Padrós i de Josep Campeny: «[...] A 

digerir las sabrosas viandas fuimos á los jardines donde á cada paso se tropieza con 

frutas, fuentes y cascadas artísticamente combinadas, donde por doquier se admiran las 

magnificas esculturas de Arnau, Padrós y Campeny [...]». 

Així mateix, l’industrial farmacèutic i promotor immobiliari Salvador Andreu i Grau 

(1841-1928) –conegut sobretot per l’empresa familiar anomenada Doctor Andreu, que 

comercialitzà unes conegudes pastilles per a la tos, i perquè urbanitzà una part de 

Collserola i construí el parc d’atraccions del Tibidabo (SA Tibidabo)–, també figurava 

entre la distingida clientela de Josep Campeny, atès que va encarregar-li un bust en 

bronze i les escultures de l’hipogeu funerari familiar situat a la necròpoli de Montjuïc. 

                                                 
104 La Vanguardia, 2/11/1892, p. 1. 
105 Industrial del paper que fou president del Foment del Treball Nacional. A J. ROCA I ROCA «La semana 
en Barcelona». La Vanguardia, 1/05/1898, p. 4. 



 

 

 

124 

 
Bust de Salvador Andreu i Grau, 1893 [Cat. 110] 

Convé destacar que per al mateix cementiri l’artista va construir el panteó de l’editor 

de Barcelona Antoni Bastinos;106 Un crucifix de bronze per a l’hipogeu de Juan Bautista 

Gallissà Botet,107 propietari d’una cereria al carrer de la Riera del Pi, número 5; i 

l’escultura funerària d’un àngel per al panteó del seu amic Francesc Masriera, pintor, 

que va morir el mes de març de 1902. Anys més tard, el 1908, va rebre l’encàrrec per a 

la realització de la sepultura del que fou capità general dels exèrcits espanyols i primer 

marquès de Peña-Plata Ramon Blanco de Erenas (1833-1906), que va finar a Madrid el 

dia 4 d’abril de 1906, i que havia expressat el desig de ser enterrat a Barcelona. La seva 

sepultura al cementiri de Montjuïc presenta una làpida amb dos àngels a la part anterior 

de l’artística creu i a la posterior, un altre àngel assegut amb la trompeta del judici final 

a les mans. 

Afegirem que entre els clients notables de Josep Campeny per als qui va portar a 

terme obra funerària per a la necròpolis de Montjüic es troben Josep Borri (panteó 

Aurèlia Josep), Eugènia Vallarin, Adela Labrós, vídua de Boada, la Família Roura i 

Oleguer Gomis, a més dels indians que van retornar a Barcelona després del desastre 

                                                 
106 A partir de 1852 fou l’hereu de la llibreria d’Ignasi Estivill. 
107 La Renaixensa, 1/11/1890, p. 6.815. 
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colonial, els quals amb la construcció i ornamentació de les seves cases i panteons van 

contribuir a la transformació de la ciutat. Quan l’indià Josep Gallart i Forgas, que es va 

enriquir amb les plantacions de canya de sucre a Puerto Rico, va arribar a Barcelona, va 

voler mostrar el seu capital encarregant a l’arquitecte August Font i Carreras un palauet 

a Horta l’any 1894. Aquest edifici, més conegut com el Palauet de les Heures,108 

presenta a la façana posterior de l’edifici una escultura al·legòrica de les heures 

acompanyada d’un nen, executada per Josep Campeny. L’escultor també va realitzar el 

1891 per a la necròpolis de Montjuïc el panteó en memòria de Reparada Forgas i Bayo, 

mare de Gallart, en col·laboració amb l’arquitecte Antoni Rovira Rabassa (1845-1919). 

Josep Campeny va treballar també per l’indià Baltasar Fortuño i Ferrús, que era 

originari de Benissanet i que va exercir de metge cirurgià a Puerto Rico pels volts de 

1850. Quan Fortuño va tornar a Catalunya, va encarregar a l’artista l’execució del 

panteó familiar per al cementiri de Montjuïc, que constava de la figura d’un àngel amb 

la mirada dirigida al cel i la palma mortis a la mà davant el sarcòfag esculturat. Per a la 

família de Cosme Batlle i Filbà, l’escultor realitzà un grup escultòric format per dos 

àngels nens que es troben sobre un petit sarcòfag al peu d’una creu, al cementiri dels 

Caputxins de Mataró.  

Sabem que Cosme Batlle va néixer el 17 de juliol de 1846 a Mataró. D’origen humil, 

va emigrar a Puerto Plata on residia el 1871 i on fou representant d’una línia 

transatlàntica francesa, fet que li donà un pes important en el comerç. També fou amic 

fidel i un dels seguidors més importants del president de Puerto Rico Ulises Heureaux 

(1845-1899). Cosme Batlle finà a Barcelona el 8 de novembre de 1895 i dos dies més 

tard fou enterrat a Mataró. Distingit com a Caballero de la Orden de Isabel la Católica, 

en el moment de la seva mort era vicecònsol d’Espanya a Puerto Plata, i abans també 

havia estat vicecònsol i agent consular de França. 

A tombant de segle XX les famílies benestants de Barcelona acostumaven a passar els 

calorosos estius fora de la ciutat, en poblacions frescals envoltades de natura com 

Viladrau. 

Ramon Bofill i Gallés (1858-1931), oriünd d’aquesta localitat gironina i un dels 

primers dentistes d’Espanya que va obtenir el títol professional l’any 1878 i que 

posteriorment, el 1885, amplià els seus estudis a París, tenia la consulta a la Ciutat 

Comtal, on va esdevenir l’odontòleg preferit de la burgesia catalana. Bofill solia 

                                                 
108 Actualment aquest palau és seu de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. 
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aconsellar als seus pacients anar a prendre les aigües a Viladrau i per això encomanà a 

l’arquitecte Salvador Vinyals109 un establiment hoteler en aquesta població, que fou 

beneït el dia 6 d’agost de 1898 pel bisbe de Vic, Josep Morgades (1826-1901). En un 

angle de l’edifici s’hi pot veure una Mare de Déu de la Mercè, obra de Josep Campeny.  

 

 
Marededéu de la Mercè, 1898. Hotel Bofill, Viladrau [Cat. 144] 

Tal com s’ha dit, l’escultor igualadí era un artista ben relacionat, i entre els seus 

clients també sobresurten els polítics, com el protagonista de la següent notícia. Aquesta 

notícia, tot i que sembla anecdòtica, ens permet tenir coneixement d’un retrat que Josep 

Campeny va fer de Salvador García Victori (secretari particular del cap del partit liberal, 

Josep Comas i Masferrer) que encara avui no ha estat localitzat. 

El fet és que Salvador García Victori va ser assassinat a Barcelona el mes de gener 

de 1900, poc després que Josep Campeny n’hagués modelat el bust. Així doncs, 

l’escultor va haver de declarar davant la policia. La premsa es va fer ressò del crim i 

                                                 
109 Segons el diari La Renaixensa de Catalunya, l’hotel fou projectat per l’arquitecte Salvador Vinyals, 
però la informació que donen diferents pàgines d’internet diuen que l’arquitecte fou Josep Domènech i 
Estapà. 
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informà de tot el procés judicial que es va celebrar a principi de l’any 1902. Els diaris 

van publicar l’interrogatori que el fiscal i l’advocat defensor van fer a l’acusat Salvador 

Riera, i també la declaració dels testimonis. De manera que, en el transcurs d’una sessió 

del judici, es va llegir la declaració de Josep Campeny, el qual, en un primer moment, 

va manifestar que no havia vist l’acusat a casa de la víctima mentre realitzava el retrat, 

però després va rectificar: «[...] Lee la declaración del escultor señor Campeny, que 

hizo el retrato del señor García Victori, y donde asegura que en los quince dias que 

duró el retrato no vio presentarse al procesado, pero en otra declaración posterior al 

folio 233, dice que si estuvo el procesado en casa de la víctima». L’acusat, va matar la 

víctima perquè García Victori s’havia negat a tornar-li els 40 duros que prèviament li 

havia donat per tal de col·locar-lo a la secció de jardins i arbrats de l’ajuntament 

barceloní. L’acusació va preguntar a l’acusat a qui li havia dit que García Victori li 

havia promès un destí, i el processat va respondre: «A un tal Rocamora y a otro señor». 

Seguidament, l’interrogatori continuà: «[...] Acusación.-¿Y no sabía esto también un 

escultor?. Procesado.- Si, señor. Me acuerdo que fuí á ver á García Victori cuando le 

estaban haciendo la estatua, y entonces éste me dijo:“En la primera vacante que haya 

le colocaré”[...]». 110 

També el polític del partit liberal Salvador de Samà i de Torrents,111 segon marquès 

de Marianao, fou un client fonamental per a Josep Campeny. Pensem que entre el 

marquès i l’escultor es va establir una relació de mecenatge important, ja que Salvador 

de Samà va adquirir al llarg dels anys diverses obres de l’artista, algunes de les quals 

per decorar els seus palaus, com la residència d’estiu de Sant Boi de Llobregat o el 

palau de Cambrils, i altres per oferir-les com a regal o bé com a premi en diversos actes 

benèfics o lúdics. 

Aquest vincle es pot constatar a partir de les nombroses referències publicades en 

diaris i revistes com Pluma y Lápiz, on es comentà el següent sobre el marquès de 

Marianao:  

«[...] era gran admirador de Campeny: Además de las obras de grande empeño, 

donde el escultor se juega su nombre y su fama, -nombre envidiable y fama 

                                                 
110 «Vista sensacional. El asesinato de García Victori». El Moticiero Universal, 16/01/1902, p. 14. 
111 Salvador de Samà i de Torrents (1861-1933), hereu de Salvador Samà i Martí. El 1889 ocupà l’escó de 
diputat que havia estat de Víctor Balaguer, que acabava de ser nomenat senador; fou diputat per Gandesa 
entre els anys 1891 i 1896, pel partit liberal de Práxedes Mateo Sagasta. El 1893 va ser nomenat Gran 
d’Espanya i senador vitalici. De 1905 a 1910 fou alcalde de Barcelona, i de 1930 a 1931 en fou regidor. 
Membre de les juntes de les exposicions universals de 1888 i 1829 i del Consell d’Administració de la 
Societat Ferroviària de Barcelona a Vilanova. (Diccionari d’Història de Catalunya). 
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ganada á pulso- Campeny se entretiene en lo que pudiéramos calificar de 

fruslerías artísticas, como los relojes y jarrones que son acaso el mejor ornato de 

los palacios del Marqués de Marianao, gran admirador de nuestro silueteado».112 

El diari El Liberal de Barcelona va esplicar que els marquesos de Marianao eren 

protectors de l’artista i que tenien molta obra seva als seus palaus, que eren veritables 

museus dels grups escultòrics de Campeny. Hi sobresortia l’escultura eqüestre 

Andalusa, que era un prodigi del dibuix, del gust i de la naturalitat.113  

Entre les possessions del marquès destaca la propietat en els termes municipals de 

Montbrió del Camp i Cambrils, anomenada parc de Samà, envoltada d’un bosc immens 

i on hi havia un excepcional parc zoològic amb la col·lecció d’aus més completa que hi 

havia a Espanya i en el qual Josep Campeny havia fet esbossos d’animals del natural.114 

Tal com hem dit anteriorment, al parc de Samà també hi havia llops, així és que el 

marquès en va donar tres al zoo de Barcelona l’any 1893.115 Probablement Josep 

Campeny freqüentà la finca del marquès a Montbrió amb una certa familiaritat, fet que 

podríem comprovar a partir de la notícia que va publicar el Diario de Tarragona116 el 

1903, en què s’informava d’una visita al parc de Samà de l’excel·lentíssim governador 

militar de la plaça, Ignacio de Montaner, i de l’il·lustre president de l’audiència 

provincial, Federico Stern. Així mateix, també hi assistiren el diputat provincial Daniel 

Freixa amb la seva filla Pepita, Josep Campeny i l’advocat de Barcelona Fernando 

Vendrell. Tots ells van passejar pel parc i van visitar les instal·lacions zoològiques. A 

continuació es va fer un dinar que acabà amb Pepita Freixa cantant acompanyada al 

piano per Ramon Blay. Més tard, els marquesos de Marianao tenien preparada una 

sorpresa per als seus convidats, que consistí en una cacera per la propietat, fet que va 

plaure molt els assistents. Finalment, ja entrada la nit, els hostes van tornar a la ciutat 

contents de les atencions que els amfitrions els havien dispensat. 

                                                 
112 OSSORIO GALLARDO. «Arte y Artistas. José Campeny». Pluma y lápiz, 1/2/1903, p. 3. 
113 «[...] Los palacios de los marqueses de Marianao, protectores decididos del gran artista, son 
verdaderos museos de sus grupos escultóricos entre los que sobresale una estatuita equestre,“Andaluza”, 
que es un asombroso prodigio de dibujo, gusto y naturalidad [...]». L.M. «Siluetas artísticas. Pepe 
Campeny». El Liberal, de Barcelona, 18/07/1904, p. 1. 
114 «[...] merece especial mención el soberbio castillo de que es propietario cerca de Cambrils, rodeado 
de un bosque inmenso y que tiene un parque donde existe la colección de aves más completa que hay en 
España. Este parque denominado Samà disfruta del más exquisito “confort”». «Excmo. Sr. D. Salvador 
Samà y Torrents. marqués de Marianao». Revista ilustrada de Banca, ferrocarriles, industrias y seguros, 
10/10/1904, p. 2.  
115 DARDER, F. «Parque zoológico municipal de Barcelona», La Vanguardia, 9/02/1893, p. 1. 
116 «En el Parque Samá», Diario de Tarragona, 27/10/1903. 
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Recordem que a l’escultor li agradava practicar el tir i que va modelar dos plats 

després fosos en bronze, amb què representà dos gossos llebrers, l’un amb un conill a la 

boca i l’altre amb un ànec.  

El marquès de Marianao va adquirir algunes escultures de Josep Campeny per oferir-

les en diverses activitats amb finalitats filantròpiques, com per exemple l’escultura que 

representava un Contrabandista a cavall,117 que donà el 1901 per al concurs de 

guarniments d’embarcacions de la Festa Marítima de Tarragona, celebrada amb motiu 

de les festes patronals de Santa Tecla. O bé la terracota La formiga, que va cedir el mes 

de juliol de 1904 com a premi als treballs manuals dels alumnes de les escoles de la 

província de Tarragona,118 que foren exposats al saló d’actes públics de l’Institut 

General i Tècnic. 

Presidí l’acte de la inauguració el governador civil de la província, el qual en el seu 

discurs va destacar el paper de l’ensenyança en la formació dels homes i ressaltà que era 

la primera exposició de treballs manuals a Espanya: «[...] poniendo de manifiesto 

cuanto se han preocupado los gobiernos de la nación y el actual ministro de 

Instrucción Pública en el desenvolvimiento del saber humano, que es la regeneración 

del hombre y el engradecimiento de la patria, implantando los trabajos manuales [...]». 

L’inspector de 1’Ensenyança, Federico Gómez, va comentar el progrés pedagògic. 

Tenint en compte que l’educació del poble era un tema que preocupava, possiblement el 

marquès de Marianao va escollir aquesta escultura de tema anecdòtic amb l’objectiu de 

transmetre a les escoles el valor del treball. Amb La formiga l’escultor havia participat a 

la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891. 

A part de les terracotes esmentades, Salvador Samà va donar escultures de Josep 

Campeny amb destí a diverses rifes. Així doncs, sabem que va oferir una peça per a la 

tómbola que se celebrà en benefici del “sostenimiento” de les classes a l’ateneu 

tarragoní de les classes obreres,119 un altra peça a la rifa per les famílies necessitades, 

organitzada per al difunt periodista Sr. Corma.120 Una de tercera per a la tómbola de la 

caritat que s’havia de fer durant les festes de Santa Tecla de Tarragona l’octubre de 

1913, i en la qual els diners resultants es destinarien a la construcció d’un alberg nocturn 

per a pobres.121 Sorteig en què també va oferir una obra de l’escultor igualadí el 

                                                 
117 El Liberal, 25/09/1901, p. 1. 
118 «Exposición de trabajos manuales», Diario de Tarragona, 19/07/1904, p. 1. 
119 Diario de Tarragona, 20/06/1907, p. 2. 
120 El Moticiero Universal, 18/10/1911. 
121 Diario de Tarragona, 7/09/1913, p. 1. 
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marquès de Vilanova i la Geltrú, Salvador de Samà i Masriera, fill del marquès de 

Marianao.122 

El generós gest del marquès, protector de l’escultor, que lliurà escultures de l’artista 

per causes nobles, ajudà a la difusió de l’obra de Josep Campeny. 

D’altra banda, Bartolomé Ferrer Bittini, secretari del marquès de Marianao, l’any 

1903 va encarregar a Josep Campeny una obra amb destinació al Museu Municipal de 

Tortosa de la qual no disposem de cap més notícia.123 

Més endavant, el 1909, la família d’industrials Rocamora, que es dedicaven a la 

indústria del sabó, es van fer construir al cementiri de Montjuïc un panteó projectat per 

l’arquitecte Juli M. Fossas, la part escultòrica del qual va anar a càrrec de Josep 

Campeny. Aquest panteó, situat a la via de Sant Oleguer de l’agrupació 5a, tot i ser una 

de les construccions més espectaculars que hi havia a la necròpoli de Montjuïc, fou 

enderrocat l’any 1991 a causa del seu deteriorament.  

Marc Rocamora Laporta iniciador del negoci, es va associar el 1861 amb Juan Illa 

Mestres i va crear l’empresa Rocamora e Illa. El 1865 l’activitat industrial de Marc 

Rocamora va experimentar un progrés, perquè sense prescindir del mercat peninsular 

van començar les importacions a Cuba i Puerto Rico.124 El 1867 va enviar a Marsella un 

dels seus fills, Antoni Rocamora i Pujolà, per conèixer el funcionament del mercat, i dos 

anys més tard, el 1869, Rocamora e hijos van entrar al negoci. A mitjan 1870 la nova 

fàbrica dels Rocamora estava acabada. Vint anys després aquesta fàbrica concentrava el 

90% de les sortides exteriors del sabó espanyol, i el domini antillà dels Rocamora estava 

fora de dubte. 

Amb el domini absolut del comerç colonial de sabó, de forta implantació al mercat 

antillà, els beneficis dels Rocamora van ser excepcionals. Aquests guanys els van 

invertir a ampliar i millorar l’equip productiu, i també van iniciar una nova política 

inversora més propera al sector immobiliari. El 1888 adquiriren una finca a Puerto Rico. 

En els mateixos anys començaven l’adquisició de terrenys i immobles al passeig de 

Gràcia de Barcelona. Sembla que el volum de les operacions fou elevat.  

La pèrdua de les colònies, amb el tractat de París el 1898, va repercutir en la baixada 

d’exportacions de sabó dels Rocamora. Tot i això, l’any 1908 els hereus de Josep 

                                                 
122 Diario de Tarragona, 19/10/1913, p. 2. 
123 Agraïm a Eva Castellanos de L’IMAC (Institut Municipal d’Activitats Culturals de Tortosa) la seva 
col·laboració en la infructuosa recerca de l’obra. 
124 RAMON, R. «Los Rocamora, la industria jabonera barcelonesa y el mercado colonial antillano (1845 -
1913)», Revista de Historia Industrial, número 5. Barcelona: 1994, pp. 151 – 162. 
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Rocamora i Pujolà van rebre finques urbanes per un valor de més de 2,5 milions de 

pessetes de l’època. 

Tal com hem comentat, les classes benestants decoraven els interiors de les seves 

llars amb obres d’art que sovint compraven en galeries com la Sala Parés de Barcelona. 

Aquestes estances, algunes de les quals avui podem apreciar gràcies al testimoni de les 

imatges gràfiques de l’època eren l’espai privat de les famílies. En una fotografia de 

1902 podem observar l’escultura La formiga de Josep Campeny a la glorieta que donava 

al jardí del palau Simón. Francesc Simón Font, que fou soci juntament amb Ramon 

Montaner de l’editorial Montaner Simón, va fer construir el palau Simón, avui ja 

desaparegut, al carrer Mallorca de Barcelona.125 

En el nostra recerca observem que la clientela de Josep Campeny és molt heterogènia 

fins al punt que hi podríem incloure-hi el rei d’Espanya Alfons XII, el qual va adquirir 

l’obra Desastre, que s’havia exposat en un establiment del carrer de Ferran de 

Barcelona l’any 1904. Tot i que més tard es va exposar a l’Exposició General de Belles 

Arts de Madrid de 1906: 

«[...] el mejor elogio que de la obra podemos hacer es el siguiente: el original 

hecho en bronce, fue adquirido por el rey, y la reproducción que hoy se exhibe es 

admirada por todo el público de Barcelona».126 

El monarca també es va interessar per l’obra Reciari a l’Exposició General de Belles 

Arts i Indústries Artístiques de Madrid celebrada l’any 1908.127 

Val a dir que moltes de les obres que l’escultor realitzà van ser adquirides o 

encarregades per diverses entitats o agrupacions amb l’objectiu de regalar-les o 

disposar-les en espais destacats. En el primer cas comentarem que el mes de gener de 

1890 es va celebrar en benefici del poeta i dramaturg Frederic Soler Pitarra, al Teatre 

Romea la representació del drama Lo monjo negre, a la qual van assistir, segons La 

Vanguardia, les persones més distingides de l’alta societat barcelonina. Entre els molts 

regals que s’oferiren, hi havia una terracota de Josep Campeny que donaren Eusebi 

Corominas i la redacció de La Publicidad.128 Eusebi Corominas (1849-1919)129 va ser 

director del diari La Publicidad des del 1878 fins al 1906. El rotatiu s’havia creat el 

                                                 
125 El palau Simón fou enderrocat l’any 1966. 
126 «Nota de arte. Una obra de Campeny». El Liberal de Barcelona, 18/03/1904, p. 3. Edició matí. 
127 ORDUÑA VIGUERA 1908, s.p. 
128 La Vanguardia, 29/01/1890, p. 3. 
129 Eusebi Corominas també va redactar crítiques d’art al diari El Diluvio. 
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1878 i en la seva primera etapa destacà per ser un diari polític de caràcter republicà i 

anticlerical. 

Ben diferent és l’encàrrec d’un bust de marbre del fundador de l’entitat, Josep García 

i Oliver (1834-1883),130 que la junta directiva de la Caixa d’Estalvis de Mataró va fer a 

l’escultor per tal de posar-lo al pati interior de l’establiment.131 I el bust del Josep M. 

Planas i Casals (1912) que el claustre de professors de la Facultat de Dret de la 

Universitat Literària de Barcelona va encomanar-li per col·locar-lo a la sala de 

professors.132 Pel que fa a les comandes d’obres religioses a l’artista sobresurt la figura 

de Jesús orant de la congregació de les Teresianes destinat al monument del Primer 

misteri de dolor del camí de la Santa Cova de Montserrat, i el panteó del bisbe Comes133 

per a l’església del Rapte de Sant Ignasi de Manresa, projectat per l’arquitecte Juli M. 

Fossas. 

Josep Campeny també va acceptar encàrrecs funeraris de clients forasters que 

residien a Barcelona i que formaven part de la colònia estrangera formada principalment 

per comerciants, representants d’empreses industrials forasteres i un nombrós cos 

consular. Cal dir que amb la revolució industrial començaren a arribar a la Ciutat 

Comtal un gran nombre de tècnics que molt sovint venien amb les màquines importades 

amb l’encàrrec, per part dels industrials que les havien comprat, de muntar-les i posar-

les en marxa.134 Així doncs, l’any 1902 Campeny realitzà els models per a les sepultures 

del recinte protestant del cementiri del Poblenou,135 on es van enterrar famílies 

d’estrangers com els Morrison, Litell, Alexander, Witty i Forrell,136 construïdes per 

Josep Planas. 

S’ha de tenir en compte que l’artista no va rebre només encàrrecs per a cementiris de 

Barcelona, sinó que també se li demanaren escultures per a necròpolis de l’altre costat 

de l’Atlàntic, com és el cas de l’encàrrec que li va fer Rosa Vernal i Carpio, mare de 

l’heroi peruà Alfonso Ugarte, mort a la batalla d’Arica l’any 1880, la qual va encomanar 

a Josep Campeny l’execució de l’escultura per al panteó del seu fill al cementiri 

Presbítero Maestro a Lima, Perú. Rosa Vernal, casada en segones núpcies amb Jorge 

Hilliger, comerciant d’Iquique d’origen alemany, va viure una temporada a Barcelona 
                                                 
130 La Vanguardia, 12/01/1893, p. 2. 
131 Aquesta entitat després va esdevenir Caixa Layetana. 
132 Diario de Barcelona, 3/12/1912, p. 17.820; La Vanguardia, 3/12/de 1912, p. 4. 
133 Hojas Selectas 1908, p. 268, 270. 
134 CABANA, F. La burgesia catalana. Una aproximació històrica. Barcelona: Editorial Proa, 1996, p. 30. 
135 Aquest recinte, corresponent al quart departament del cementiri del Poblenou, fou suprimit l’any 1990 
arran d’una remodelació. 
136 La Vanguardia, 19/10/1902, p. 5; La Renaixensa, 20/10/1902, p. 2. 
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on aquesta va testar el 20 d’octubre de 1903 davant del notari Manuel Borràs de Palán. 

En aquest document consta que vivia al carrer de la Diputació, número 408. 

Per acabar, voldríem apuntar la possibilitat de que entre els clients estrangers de 

Josep Campeny, probablement també es trobaria el col·leccionista americà Charles 

Deering. Basem aquesta opinió en el fet que l’obra Bisó atacat per llops que l’escultor 

va exposar a la Sala Parés l’any 1893 va ser adquirida per un americà, segons indica la 

premsa de l’època. Així doncs, després d’intentar esbrinar la identitat d’aquest home, 

hem arribat a la conclusió que podria tractar-se de Charles Deering (1852-1927), el qual 

va viatjar a Europa en el període en què la Société Nationale des Beaux Arts (Salon du 

Champ de Mars), l’any 1894, estava oberta.137 Per aquest motiu pensem que, el que més 

endavant es convertiria en el gran amic del pintor Ramon Casas, va adquirir aquesta 

peça en un viatge a Barcelona. 

5. EXPOSICIO$S 

La millor manera que tenen els artistes de donar a conèixer la seva obra és mitjançant 

les exposicions. És per aquest motiu que Josep Campeny va prendre part en nombroses 

mostres al llarg de la seva carrera com a escultor, on exhibí escultures d’estil i temàtica 

molt diversa. 

Cal dir que en aquest apartat de la nostra recerca ens limitarem a esmentar breument 

les exposicions en què l’artista va concórrer, així com les obres que hi va presentar, 

perquè a mesura que avancem en els següents capítols, anirem desgranant aquesta 

informació. 

La primera notícia de què disposem sobre la participació de l’escultor en una 

exposició està en relacionada amb la Manifestación de Productos Catalanes de Ciencias, 

Letras y Bellas artes [...], mostra que es va inaugurar el 4 de març de 1877 a l’edifici de 

la Universitat de Barcelona, en la qual va exposar una peça titulada Gos. 

5.1. Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú 

L’any 1882 Josep Campeny va prendre part en l’Exposició Regional de Vilanova i la 

Geltrú, localitat que havia agafat anomenada gràcies a la inauguració del ferrocarril que 

va tenir lloc el 29 de desembre de 1881, i que uní per via fèrria Vilanova amb 

Barcelona. 

                                                 
137 COLL 2012, p. 96. 
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El finançament i l’execució de la línia de tren Barcelona-Vilanova-Valls es portà a 

terme per iniciativa de Francesc Gumà Ferran (1833-1912), fill de Vilanova i la Geltrú, 

que en tornar a Catalunya després de vint-i-dos anys a Matanzas, a l’illa de Cuba, 

invertí la fortuna que havia aconseguit amb els negocis americans. Segons Francesc 

Cabana, aquests americanos van aportar, juntament al capital, idees i experiències del 

Nou Món, així com ganes de treballar per fer fructificar els seus diners.138 

A més de participar en la construcció del ferrocarril, Francesc Gumà, també va ser 

un dels impulsors de l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú de 1882, certamen 

industrial, artístic i agrícola que se celebrà com a resultat del canvi de la realitat social, 

econòmica i cultural de la zona que va provocar l’arribada del ferrocarril a aquesta 

població del Garraf.  

A la secció de Belles Arts presentada al palau de l’exposició, que es construí 

expressament per a la celebració del certamen, Josep Campeny hi va concórrer amb 

quatre obres: Dos nois saltant un sobre l’altre, Indi, Índia, i Sancho Panza.139 Treballs 

de caràcter anecdòtic pels quals va obtenir una medalla de mèrit.140 

5.2 Exposició Universal de Barcelona de 1888 

L’Exposició Universal de Barcelona de 1888 va ser el gran esdeveniment que obrí 

les portes de la Ciutat Comtal a l’exterior, fet que Josep Campeny no es va voler perdre. 

Al pavelló de Belles Arts, que fou un dels més admirats, es van exposar un gran 

nombre d’obres de reconeguts artistes tant d’aquí com estrangers. L’escultor igualadí hi 

va participar amb les escultures Populus, que ja havia estat guardonada al Saló de París 

de 1884, Dos nois saltant un sobre l’altre i Bust de Torera,141 peces per les quals va 

obtenir una gratificació.142 

 

 

 

 

 
                                                 
138 CABANA 1996, p. 29. 
139 ALTADILL 2008, p. 75. 
140 La Vanguardia, 30/11/1882, p. 7.613. 
141 Exposición Universal de Barcelona 1888. Catálogo especial de las obras de pintura, dibujo, 
gravados, litografias, acuarelas, etc. Escultura y arquitectura expuestas en la Sección española del 
Palacio de Bellas Artes 1888. 
142 AAB. Jurado de la Exposición Universal de Barcelona. Remisión de listas nominales de expositores 
propuestos para recompensas. Expo 1888. Número Caixa 42766.  
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5.3 L’obra de Josep Campeny a les sales d’exposicions 

La Sala Parés de Barcelona es va convertir, per a Josep Campeny, el millor lloc on 

donar a conèixer la seva obra. Aquest establiment s’havia inaugurat l’any 1877 com a 

sala d’exposicions i celebrava mostres col·lectives amb una assiduïtat setmanal, alhora 

que promovia bona part de l’activitat artística de la Ciutat Comtal: era l’aparador de la 

producció d’artistes reconeguts i novells.  

En els primers anys l’artista hi exposà tot sovint, per bé que més endavant hi 

participa de manera puntual, segons es desprèn de les breus ressenyes artístiques 

publicades a la premsa de l’època. L’any 1879 hi mostra per primera vegada una obra 

de tema mitològic titulada Prometeu, i l’any següent hi presenta un bust en terracota 

d’una coneguda persona de Barcelona,143 el grup d’un cérvol i un gos,144 el bust d’una 

Manola145 i un chien-loup.146 Al 1881, hi exhibeix la terracota Mefistòfil,147 i el 1882, un 

Bust de Gal,148 Músic ambulant,149 Cap d’una Índia,150 El Mostre Pervindre,151 i el bust 

d’una Picadora o Torera.152 Al 1883, va exposar el bust de l’actor teatral Lleó Fontova 

(1838-1890),153 i dues escultures del cèlebre tenor italià Angelo Masini (1844-1926),154 

una amb el vestit de Vasco da Gama,155 i l’altra amb la indumentària dels Huguenots.156 

Poc després, al Saló de París de 1884, l’escultor català exposà l’obra Populus, per la 

qual va obtenir un guardó. De retorn a Barcelona a final de 1886, a la Sala Parés mostrà 

l’escultura Una suerte de vara, i al 1887, l’obra Colombina. 

Tot i que fins al moment no tenim constància que Josep Campeny realitzés cap 

exposició individual, el que més s’hi aproparia seria la mostra col·lectiva que va tenir 

lloc a la Sala Parés el mes d’abril de 1893 i que destacà pel nombre d’obres que hi va 

presentar: La formiga, Arrencaqueixals, Fascinació, el bust de Víctor Balaguer i el del 

Doctor Andreu, Dos nois saltant un sobre l’altre, el picador a la Suerte de Vara, i 

                                                 
143 “Moviment Cientifich y Artistich”, Diari Català, 26/02/1880, p. 419. 
144 Diario de Barcelona, 30/09/1880, p. 11.576. 
145 Diario de Barcelona, 11/12/1880, p. 14.562. 
146 La Il·lustració Catalana, 20/12/1880, p. 136. 
147 PIROZZINI, C. «Bellas Arts». La Renaixensa, 17/02/1881, p. 1.061. 
148 BARADO, F. «Bellas Arts», La Ilustració Catalana, 15/02/1882, p. 63. 
149 La Vanguardia, 15/03/1882, p. 1.697. 
150 Gaceta de Cataluña, 2/04/1882, p. 1. 
151 BARADO, F. «Belles Arts», La Ilustració Catalana, 15/05/1882, p. 110. 
152 Diario de Barcelona, 15/12/1882, p. 15.165. 
153 La Vanguardia, 17/03/1883, p. 1.740. «Exposición Parés.-[...] Un busto retrato del actor señor 
Fontova, bien modelado y de natural actitud, por el señor Campeny» 
154Àngelo Masini es convertí en un dels tenors més celebres d’Europa. Cantà al Liceu de Barcelona les 
temporades de 1882-85 i 1886-87. Fou rival del tenor Julián Gayarre.  
155 Gaceta de Cataluña, 8/04/1883, p. 2; 18/04, p. 1.  
156 La Vanguardia, 21/04/1883, p. 2.540. 
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l’estudi d’un ós.157 A més, convé destacar que el juny del mateix 1893 hi va exposar la 

primera obra de tema animalier, titulada Bisó atacat per llops, al novembre la peça 

Lluita de races, i a l’octubre de l’any següent, el bust en terracota d’un general. 

L’escultor també va participar a la XIII Exposició Extraordinària de Belles Arts que 

va tenir lloc el gener de 1896, de la qual el crític d’art Ramon Casellas (1855-1010) va 

dir a La Vanguardia158 que la secció d’escultura quedava reduïda a algunes figures de 

Josep Campeny, Agapit Vallmitjana Abarca i Josep Reynés, opinió que confirmava el 

diari La Renaixensa. 159 

Per bé que la Sala Parés funcionava sobretot com a sala de vendes, sovint s’utilitzava 

per exposar-hi obres acabades que havien estat realitzades per encàrrec, com és el cas de 

la figura de Jesús orant, destinada al Primer Misteri de Dolor del camí de la Santa Cova 

de la muntanya de Montserrat, que es va exposar el 15 de juny de 1897, abans de ser 

col·locada al seu emplaçament definitiu.160 L’agost del mateix any, també a la mateixa 

galeria d’art, es va exhibir el bust en fang de l’industrial Alexander.161 

Encara que l’artista habitualment mostra les seves escultures a la Sala Parés, cal dir 

que aquest no va ser l’únic espai on presentà els seus treballs, ja que també va ensenyar 

algunes obres al taller Vancells, conegut com El Arte, que estava situat al carrer de 

Santa Eulàlia de Barcelona. Cap al juny de 1882, l’escultor hi va presentar un espadatxí 

amb xamberg i embolcallat amb una capa ampla,162 i anys més tard, al 1906, l’obra 

Centre patxina Sirena. 163 

Josep Campeny va exposar a l’aparador de la confiteria casa Llibre, on també s’hi 

exposaven obres d’art, i on va mostrar dos busts - retrats, l’un de Salvador Vidal i l’altre 

de Tomàs A. Coll, cònsol de Guatemala.164 

                                                 
157 La Ilustración Artística, 3/04/1893, p. 266. 
158«[...] Mada diriamos de la sección de escultura, reducida á unas pocas figuritas de caballete, algunas 
pintorescas como las de Campeny y de V. Abarca, sino fuese por Reynés, el mestro escultor que de un 
tiempo a esta parte vemos con gusto concurrir á las exhibiciones del Salón Parés. Su cabeza de estudio, 
busto de mozo enjuto y recio, de accentuadas facciones y osambre saliente, modelado con el vigor vital y 
la precisión fisiológica de un antiguo escultor romano». CASELLAS, R. «XIII Exposición Extraordinaria del 
Salón Parés», La Vanguardia, 19/01/1896, p. 1. 
159 El diari La Renaixensa destacà «La esculptura ofereix obras verdaderament notables com ho demostra 
lo “Cap d’estudi”, de Reynés, lo “Bebé” d’Anglés, “Bibelot” digne de ser fos en bronze, las figuretas de 
Campeny, la Verge y los animals de Vallmitjana Abarca, y la “Bayadera” de Masó [...]». BASSEGODA, B. 
«Exposicions artísticas. Círcul de Sant Lluch-Galeria Parés». La Renaixensa. 26/01/1896, p. 582. 
160 La Renaixensa, 17/06/1897, p. 971. 
161 L’Atlántida, 1/08/1897, p. 8. 
162 PIROZZINI, C. «Bellas Arts», La Renaixensa. Diari de Catalunya. 15/06/1882, p. 4.526. 
163 Álbum Salón, 1906, p. 35. 
164 L.A. Barcelona artística, La Dinastía, 22/05/1887, p. 2. 
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De la mateixa manera, l’artista va exhibir a l’aparador dels magatzems Fill de J. 

Damians, el mes de juny de 1893, el bust de bronze d’un conegut industrial de la ciutat 

que s’havia fos als tallers del carrer Escudellers del mateix J. Damians.165 I a 

començament de 1894, l’obra Sàtir estirat.  

L’èxit que va aconseguir la foneria Masriera amb els seus treballs en bronze es traduí 

amb un augment de comandes, cosa que portà els pioners de la cera perduda de casa 

nostra a inaugurar un establiment al carrer Ferran de Barcelona a fi de mostrar la 

producció d’artistes tant espanyols com estrangers. Si tenim en compte que la majoria 

de les d’obres de Josep Campeny passades a bronze es van fondre a la Foneria Masriera 

i Campins, no és estrany que en la inauguració del local l’escultor hi exposés alguna 

peça. 

Al mateix carrer Ferran, hi havia l’establiment de Gabriel Cuspinera,166 on l’artista hi 

va exhibir quatre gerros decoratius encarregats pel marquès de Marianao,167 i un bust 

d’una sevillana de marbre.168 Igualment, a la Casa Costa i Ponces, que es trobava també 

al carrer Ferran, va mostrar l’escultura Desastre.169 

A Barcelona diverses entitats culturals de la ciutat també organitzaren exposicions 

amb obres dels seus socis: el mes de maig de 1893, Josep Campeny presentà a la 

Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès les escultures El Preferit, Hirondelle, i 

Maja.170 A l’Exposició de Belles Arts que tingué lloc al Cercle Artístic de Barcelona 

concorregué amb l’obra Hirondelle.171 I anys més tard, el maig de 1908, el mateix 

Cercle Artístic de Barcelona va celebrar una exposició en la qual hi van participar 

diversos artistes que van presentar obres noves juntament amb d’altres de ja conegudes. 

En lloc preferent es va col·locar una mitja figura pintada per Ramon Casas, i entre els 

escultors hi havia els germans Oslé, Josep Montserrat, Joan Flotats i Josep Campeny.172 

Fora de Barcelona Josep Campeny va concórrer a la Primera Exposició de Belles 

Arts que se celebrà a Igualada, la seva ciutat natal, que es va inaugurar el 23 d’agost de 

1907 a l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera durant les festes de la ciutat. Juntament 

                                                 
165 La Dinastía, 9/06/1893, p. 3; La Vanguardia, 9/06/1893, p. 1. 
166 Helena Batlle cita el treball de Francesc Fontbona i apunta que la casa Llibre tingué continuïtat a la 
casa Cuspinera des de 1896 fins 1901. (Batlle 2003, p. 234). 
167 Diario de Barcelona, 4/11/1901, p. 13.347. 
168 «En el mismo escaparate está expuesto un busto de “Sevillana”, labrado en mármol blanco, muy 
expresivo y de atractivo modelado, original del mismo artista». Diario de Barcelona, 4/11/1901, p. 
13.347 
169 «Nota de arte. Una obra de Campeny». El Liberal de Barcelona, 18/03/1904, p. 3. 
170 La Vanguardia, 16/05/1893, p. 4; Manifestación 1893, s.p 
171 La Dinastía, 28/05/1900, p. 1. 
172 M.R.C. Notas de Arte. «Círculo Artístico», La Vanguardia, 14/05/1908, p. 7. 
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amb l’escultor que hi va exhibir sis meritíssims treballs173 també hi prengueren part 

artistes de renom com Santiago Rusinyol, Ramon Casas, Lluís Graner, Joan Vancells, 

Joan Brull, Ros i Güell, Josep M. Marqués, Josep M. Tamburini, Modest i Ricard Urgell 

(pare i fill), entre d’altres. Segons publicà el diari El País, un tant per cent dels que es 

recaptés a la mostra s’havia de destinar a benefici dels pobres de la localitat.174 

A Reus, capital de la comarca del Baix Camp, es va organitzar la Primera Exposició 

d’Art del Centre de Lectura de Reus. Aquest municipi del Baix Camp —que des de 

finals del segle XIX va esdevenir la segona ciutat de Catalunya i on el modernisme va 

arrelar amb força—va despertar l’interès de molts artistes que pretenien difondre la seva 

obra entre els socis de l'entitat. El Centre de Lectura de Reus va ser fundat el 1859 amb 

el propòsit de posar la cultura a l’abast de tothom. La mostra d’art fou realitzada en 

col·laboració amb el Cercle Artístic de Barcelona i hi van prendre part Rafael Atché, 

Joaquim Mir, Josep Montserrat, Santiago Rusinyol, Miquel i Llucià Oslé entre d’altres. 

Josep Campeny hi va presentar tres obres tipus bibelot: Bust Pierrette, Pantera i 

Gasela, Centre patxina Sirena.175 

5.4. Exposicions de Belles Arts entre Madrid i Barcelona 

Les exposicions de Belles Arts de caràcter oficial que es van celebrar a Espanya 

tenien l’origen en el Reial Decret que la Reina Isabel II va promulgar, el 28 de 

desembre de 1854, a fi de protegir l’activitat artística d’Espanya, la qual s’havia 

abandonat principalment com a conseqüència de la progressiva desaparició del 

mecenatge de l’Església i de la monarquia. D’aquesta manera es pretenia que l’Estat es 

convertís en un dels promotors de l’art al país, amb adquisicions oficials i repartiment 

de premis i medalles. 

La primera exposició nacional de Belles Arts que es va portar a terme a l’Estat 

espanyol va ser el mes de maig de 1856 a Madrid i fou seguida primer per certàmens 

primer cada dos anys i després cada tres. Més tard, a partir de 1891, a Barcelona es van 

fer exposicions alternatives de Belles Arts i Indústries Artístiques. El seu objectiu era 

adquirir obres d’artistes del moment per al museu que s’havia instal·lat al Palau de 

Belles Arts heretat de l’Exposició del 1888.176  

                                                 
173 RIBA, S. 1988, p. 306; La Publicidad, 31/06/1907, p. 4. 
174 El País. Diario republicano. 31/06/1907, p. 4. 
175 Catálogo 1909. 
176 BATLLE 2003, p. 241. 
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Josep Campeny va prendre part en un total de setze certàmens de les Exposicions de 

Belles Arts, deu a Madrid i sis a Barcelona, on va obtenir medalles de primera i segona 

classe. 

La primera vegada que va concórrer a una Exposició de Belles Arts va ser a Madrid 

el 1881, on envià una peça que representava dos pillets divertint-se al popular joc 

infantil de Salta i Para,177 que ja havia ensenyat a finals de l’any anterior a la Sala 

Parés. Després ja no tornarà a participar en cap Exposició de Belles Arts fins nou anys 

més tard, a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1890, en la qual exposà 

les escultures L’escàndol i el bust de Víctor Balaguer. 

En l’estudi de les obres que l’escultor va presentar en els diferents certàmens de 

Belles Arts podem observar una evolució que va des de les escultures anecdòtiques que 

exhibí els primers temps fins a l’exposició de les obres que mostren una maduresa cap a 

mitjan dècada dels noranta, sobretot en peces d’assumpte animalier que li van 

proporcionar molts èxits, i que fins i tot va exposar quan aquest tema ja estava obsolet i 

predominava una nova manera de fer. 

A la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891 l’artista va 

concórrer amb les escultures La formiga, amb la qual va obtenir una tercera medalla, 

Incroyable moderna; Carmen; Retrat de Víctor Balaguer, Venedor de diaris i 

Colombina. I a l’Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid de l’any següent 

1892 tornà a exposar La formiga. 

Especialment interessant va ser la Segona Exposició General de Belles Arts de 

Barcelona de 1894, en la qual Josep Campeny va començar a mostrar peces de tema 

animalier com Daina atacada per una àguila, Bisó atacat per llops i Lluita per 

l’existència, a més de Retrat de l’Ilustre Sr. marquès de Grimaldo i El déu Pan. En 

aquesta ocasió l’escultor va formar part del jurat d’admissió d’obres del segon grup 

juntament amb Rafael Atché i Andreu Aleu. Després participà a l’Exposició Nacional 

de Belles Arts de Madrid de 1895 amb les obres Lluita per l’existència i Caçador 

primitiu.  

Més tard va prendre part a Tercera Exposició General de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de Barcelona de 1896. A la secció de Belles Arts exposà les obres Cos a cos 

i l’Edat de pedra, peça amb la qual va guanyar una tercera medalla. I a la secció 

d’Indústries Artístiques va mostrar dos bronzes fosos per la foneria Masriera: bust de 

                                                 
177 Obra també titulada Dos nois saltant un sobre l’altre. 
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dona Carmen i Ós mendicant. Més endavant, el 1897, a l’Exposició General de Belles 

Arts de Madrid de 1897, va presentar Fascinació. I a la IV Exposició General de Belles 

Arts i Indústries Artístiques de Barcelona de 1898 exhibí l’obra Barcelona i Montjuïc, 

amb la qual va aconseguir una segona medalla. Cal afegir que en aquesta mostra va ser 

membre suplent del jurat.  

Al cap de dos anys, a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid 1899 va 

presentar l’escultura A Mort!, obra amb la qual també va obtenir una segona medalla i 

que va ser adquirida per l’Estat Espanyol. 

Ja al segle XX, a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid 1901 exhibí el guix 

Epíleg de la lluita, i poc després, a l’Exposició General de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de Madrid de 1904, l’escultura la Infantesa d’Aquil·les. 

Josep Campeny també va participar a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid 

de 1906 amb l’obra In Extremis, peça amb la qual va guanyar una segona medalla, i 

l’obra Desastre.  

 

 
Sala de l’Exposició General de Belles Arts de Madrid de 1901. A primer terme Epíleg de la lluita. 

A Barcelona des de l’any 1898 no s’havia celebrat cap exposició de belles arts, i la V 

Exposició Internacional de Art i Indústries Artístiques de Barcelona de 1907 va resultar 

ser tot un èxit i va comptar amb la presència de molts artistes estrangers. L’escultor 
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igualadí hi presentà una obra que ja havia mostrat abans, Epíleg de la lluita, amb la que 

va aconseguir una segona medalla. 

Un any després, a Madrid, va concórrer a l’Exposició Nacional de Belles Arts i 

Indústries Artístiques de 1908 amb l’escultura Reciari. I finalment, a la VI Exposició 

Internacional de Art de Barcelona 1911 exposà Lluita d’un tigre amb un cocodril. 

Poc abans de la seva mort, l’escultor va ser designat membre del jurat de la 

Exposició Nacional de Belles Arts de 1920.178 

5.5. Exposicions a l’estranger 

Si bé les obres que Josep Campeny va exposar a les galeries d’art de Barcelona i a les 

exposicions de Belles Arts celebrades entre Madrid i Barcelona van tenir força 

acceptació i van despertar l’interès de la crítica d’art, les escultures que va presentar a 

les exposicions internacionals van ser igual d’exitoses ja que a més d’aconseguir 

reconeixement amb l’obtenció de medalles, també va rebre elogiosos comentaris a la 

premsa. 

La seva participació al Saló de París de 1884, que ja hem esmentat i que 

s’emmarcaria dins els inicis de la seva carrera com a escultor, significà per a l’artista el 

començament d’un recorregut per diverses exposicions celebrades arreu d’Europa i 

Amèrica del Nord, com és el cas de l’exposició de Chicago de 1893, en les quals mostrà 

les seves produccions.  

Així doncs, al cap de set anys d’haver exposat l’escultura Populus a París, amb la 

qual va obtenir un guardó, Josep Campeny va concórrer a l’Exposició Universal de 

Berlín de 1891. Hi va presentar un bust en marbre d’un tipus flamenc al qual van seguir 

tres bustos de tema semblant que va enviar a la World’s Columbian Exposition de 1893, 

que va tenir lloc a Chicago. Les tres terracotes portaven per títol Torera, Chula i Maja 
179, i en el catàleg de l’exposició s’hi detallava el preu de venda: el primer 400 pessetes; 

el segon 200 pessetes; i el tercer 200 pessetes.180 Desafortunadament, no disposem de 

cap imatge gràfica d’aquestes obres a l’exposició per tal de poder-les identificar, però 

considerant els títols creiem que es tractava d’algunes peces que ja s’havien exposat a la 

Sala Parés, ja que aquest tema va ser molt popular entre la burgesia i fou representat de 

                                                 
178 La Época, 21/04/1920. 
179 «Los catalanes en Chicago», Moticiero Universal, 13/05/1893. 
180 Exposición Universal de Chicago de 1893. Catalogo de la Sección Española publicado por la 
Comisión General de España. Madrid: Rojas, 1893, p. 702. (Núm. Cat. 2.175). 
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manera reiterada tant en obres escultòriques com pictòriques per artistes de la talla de 

Marià Fortuny, Ramon Casas i Torquart Tasso, entre d’altres.  

Pensem que les peces que van anar a Chicago són les mateixes que es van passar a 

bronze a la foneria Masriera a la primavera estiu de 1893. Podem apreciar-ne una 

fotografia al llibre de registre de la foneria sementada.181 

 
Pàgina del llibre de registre de la foneria Masriera. AFC [Cat. 111] 

Un any més tard, Josep Campeny va prendre part a l’Exposició Universal d’Amberes 

de 1894, on va presentar dues obres: ¡Olé! i Fascinació.182 Sobre la primera peça, 

pensem que devia ser una de les seves Manoles o toreres, i respecte a la segona peça, 

Fascinació, direm que representava un sàtir que encantava una serp, que ja havia estat 

exposada a la Sala Parés l’any 1893 i que tornà a exhibir el 1897 a Madrid.  

De totes les exposicions que es van portar a terme en aquella època, l’Exposició 

Universal de París de l’any 1900 destaca per la seva importància. En aquesta ocasió, 

l’artista igualadí hi va participar de la mà de la foneria artística Masriera i Campins, i va 

exposar l’escultura Deserteur en l’expositor que aquests tenien en lloc preferent al 

                                                 
181 AFCH (Arxiu particular Foneria Artística Codina Hermanos). “Libro obras ejecutadas” 1892-96, fols. 
28, 31 i 42. 
182 Moticiero Universal 18/05/1894, p. 2; La Dinastía, 19/05/1894, p. 1; La Vanguardia, 19/05/1894, p. 2; 
La Pagesia, 15/05/1894, p. 79. 
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Grand Palais, on mostraven el treball realitzat amb la tècnica de la cera perduda a 

Catalunya. 

Josep Campeny participà a l’Exposició Internacional d’Atenes de 1903 on va 

aconseguir una segona medalla.183 Poc després, a l’Exposició de Belles Arts de Viena 

de 1904, va presentar les obres Fascinació i Zaida,184 i va obtenir l’alta recompensa de 

diploma de honor, una medalla d’or.  

Segons consta en una targeta de visita personal de l’artista, ell també va prendre part 

en l’Exposició de Budapest, on va guanyar una medalla d’or. El diari El Moticiero 

Universal va publicar que el dia 20 de juny de 1908 es va fer la repartició de premis als 

expositors que van concórrer a l’Exposició de Budapest de 1907 al Saló d’actes de la 

càmera oficial de comerç185. Més tard, el mateix diari del diumenge 21 de juny de 1908 

publicà la llista de guardonats a l’exposició, entre els quals es troba el nom de Josep 

Campeny. 

 
Tarjeta personal de Josep Campeny 

El diccionari biogràfic d’artistes de Catalunya de Josep Francesc Ràfols informa que 

l’escultor va presentar a l’Exposició Universal d’Atenes de 1908 l’obra Epíleg, amb la 

qual va aconseguir una medalla d’or.186 

                                                 
183 La Vanguardia, 2/07/ 1904. 
184

 RÀFOLS 1951, p. 206. 
185 «La exposición de Budapest. Reparto de premios». El Moticiero Universal, 21/06/1908, p. 1. 
186

  RÀFOLS 1951, p. 206. 
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6. CO$CURSOS I PREMIS  

Josep Campeny prengué part en nombrosos concursos públics en els quals rivalitzà 

amb els millors escultors del moment per tal d’obtenir encàrrecs i reconeixement oficial.  

El primer certamen en què l’escultor participà i guanyà fou el del Monument a 

Manuel de Cabanyes, convocat –per segona vegada– a Vilanova i Geltrú el dia 17 

d’abril de 1889, i pel qual rebé 7.500 pessetes. Aquí hi va concórrer amb el lema “gloria 

de su pàtria”.187 

Menys afortunat fou en altres concursos, com el que se celebrà quatre anys després, 

el 1893, per aixecar un Monument a Miguel López de Legazpi i Andrés de Urdaneta,188 

destinat a Manila, i així commemorar la conquesta de l’arxipèlag filipí al segle XVI. 

En aquesta ocasió, l’artista lliurà un projecte en col·laboració amb l’arquitecte Ubald 

Iranzo,189 proposta que des de les pàgines de la La Ilustración Artística fou molt 

aplaudit.190 No obstant això, el guardó, finalment, va recaure en el projecte signat per 

l’escultor Agustí Querol (1860-1909) i l’arquitecte Lluís M. Cabello (1863-1936). 

La mateixa mala fortuna es repetí en la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona 

l’any 1897, en relació amb el concurs per erigir un monument al que fou alcalde de 

Barcelona Francesc de Paula Rius i Taulet, que havia fet possible l’Exposició Universal 

de 1888. Tot i així, si bé dels dotze projectes191 el guardonat fou el de l’escultor Manuel 

Fuxà i el de l’arquitecte municipal Pere Falqués (1850-1916), la proposta presentada per 

Josep Campeny i Juli M. Fossas (1868-1945) no passà desapercebuda.  

Passaran molts anys fins que tornem a trobar l’escultor en un altre certamen ja que no 

va ser fins al 1909 que prengué part al concurs convocat per erigir un monument a 

                                                 
187 La Vanguardia, 29/10/1889, p. 2. 
188 D. Manuel Lopez Legazpi i Fray Andrés de Urdaneta, van portar a bon terme al segle XVI la 
conquesta i evangelització de l’Illa de Luzón a les Filipines (La Veu de Catalunya, 6/02/1898, p. 43). 
189 La Ilustración Artística, 8/05/1893, p. 301. 
190 La Ilustración Artística, 24/04/1893, p. 274. «Hemos tenido el gusto de ver el boceto de los 
distinguidos escultor y arquitecto de esta ciudad Sres. Campeny é Iranzu han enviado al concurso abierto 
en Manila para elevar un monumento a Legazpi. Como próximamente publicaremos una reproducción 
del mismo, omitimos hoy hacer de él una descripción y nos limitamos a consignar que la obra de los 
mencionados artistas, grandiosa, elegante, verdaderamente monumental y artística en su conjunto y en 
sus menores detalles, sintetiza por modo admirable, no sólo el hecho transcendentalísimo de nuestra 
historia de unir á la corona de España el rico archipiégalo filipino, sino el espíritu de la época en que tal 
acontecimiento se realizara, representando por las figuras de Legazpi y del padre Urdaneta que coronan 
el monumento llevando en la mano, el uno la espada y el otro la cruz. La obra de los Sres. Campeny é 
Iranzu es merecedora de los mayores elogios, y de que no exageramos al alabarla podrán convercerse 
nuestros lectores cuando la reproduzcamos, que sinó en breve, en la Ilustración Artística».  
191Alguns del projectes presentats foren: núm 2: Alentorn escultor i Gustà arquitecte; núm 4: A. 
Vallmitjana escultor i A. Font arquitecte; núm 5: E. Arnau escultor, J. Puig i Cadafalch arquitecte; núm 8: 
M. Benlliure; núm 12: R. Atché. 
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Francesc Milà i Fontanals.192 Les maquetes dels monuments foren exposades a l’Ateneu 

Barcelonès. 

Val a dir que Josep Campeny, igual que molts altres escultors del moment, va veure 

en Iberoamèrica una oportunitat per continuar treballant en projectes que aquí 

s’acabaven. Per això participa al concurs per erigir un monument a Ignacio Agramonte 

(1841-1873) a la ciutat de Camagüey, Cuba, el 1910.193 

L’any següent, encara que, com s’ha dit, els encàrrecs oficials a Espanya es van 

veure reduïts, l’artista va concórrer, juntament amb l’arquitecte Antoni Vila Palmé, al 

certamen convocat a Madrid per aixecar un monument commemoratiu a les Corts, 

Constitució i Setge de Cadis, a fi de rememorar els transcendentals esdeveniments per la 

vida política espanyola que s’havien produït per aquelles dates a la ciutat de Cadis. El 

monument es va aixecar segons el projecte guardonat de l’escultor Aniceto Marinas 

(1866-1953) i l’arquitecte Modesto López Otero (1885-1962).194 La primera pedra es va 

posar el 3 d’octubre de 1912. 

Tot i que, ara per ara, ignorem si es va organitzar un concurs per aixecar un 

monument a la memòria dels funcionaris judicials assassinats a Cullera durant els 

desordres passats en aquella població el dia 18 de setembre de 1911, tenim notícia que 

Josep Campeny, va fer l’esbós de l’obra. No obstant això, el monument el va realitzar 

Francisco Paredes García (1881-1945)195 i s’inaugurà el 18 de maig de 1913 a la plaça 

Major de Sueca.196 De la mateixa manera, Campeny també va fer una placa decorativa 

que es va presentar al president de l’Audiència, en la qual hi havia una al·legoria i els 

noms del jutge Jacobo López Rueda i el del oficial i l’agutzil que l’acompanyaven. 197 

L’any 1912 l’escultor va participar al concurs que es va convocar a l’Havana per 

alçar un monument al general Antonio Maceo i Grajales (1918), representant de la 

independència cubana. I més endavant al 1915 va presentar en col·laboració amb 

l’arquitecte Antoni Vila Palmés198 un projecte per erigir un monument a l’escriptor del 

segle XVII espanyol Miguel de Cervantes (1547-1616), que es volia aixecar a Madrid per 

commemorar el tercer centenari de la seva mort. 

                                                 
192 Cu-Cut, 18/02/1909, p. 108. 
193 Cuba en Europa, 25/04/1910, p. 5. 
194 REYERO 1999, p. 440. 
195 SALES 1996. 
196 La Ilustración Artística, 26/05/1913, p. 351. 
197 El Moticiero Universal, 14/10/1911, p. 2. 
198 Archivo-biblioteca del Patrimonio Nacional. Signatura RB/105. Número Inventario FODI 10185806. 
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Pel que fa a d’altres concursos en els quals l’artista també va prendre part, destaca 

l’organitzat per la Fira-Concurs Agrícola de medalles i diplomes, al mes març de 1898, 

on envià un projecte de medalla, en guix, que havia de servir de guardó per al 

certamen.199 El veredicte del jurat va atorgar el premi al projecte núm. 9, amb el lema 

La Paz, d’Eusebi Arnau, medalla que fou fosa en bronze pels germans Masriera.200 

Josep Campeny també va participar en exposicions en les quals es repartiren 

medalles i gratificacions que donaven prestigi a l’artista, de manera que va obtenir una 

medalla de mèrit dins el 3r grup 201 a la secció de Belles Arts de l’Exposició Regional 

de Vilanova i Geltrú l’any 1882, per les quatre obres que hi va exposar: Dos nois saltant 

un sobre l’altre, Indi, Índia, i Sancho Panza.202 

Més tard, el 1884, el van guardonar a París per l’escultura Populus. I a l’Exposició 

Universal de Barcelona de 1888 va obtenir una gratificació 4a classe203 per les obres 

Populus, Jugando al Paso i Busto de Torera. 

A les Exposicions de Belles Arts que es van celebrar entre Madrid i Barcelona, 

l’artista va obtenir les medalles següents. 

Segones medalles:  

- Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques de Barcelona, 1898, per l’obra 

Barcelona. 

- Exposició General de Belles Arts de Madrid 1899, per A Mort! Indi lluitant amb 

un tigre. 

- Exposició General de Belles Arts, Madrid 1906, per In Extremis  

- Exposició Internacional de Belles Arts, Barcelona 1907, per Epíleg de la lluita. 

Terceres medalles:  

- A la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona, 1891, per La 

formiga.  

- També a la Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona, 1896, 

per l’Edat de pedra. 

 

 

                                                 
199 La Vanguardia, 13/03/1898, p. 2. 
200 MARÍN 2005, p. 34. 
201 La Vanguardia, 30/11/1882, p. 7.613. 
202 ALTADILL 2008, p. 75. 
203 AAB. Jurado de la Exposición Universal de Barcelona. Remisión de listas nominales de expositores 
propuestos para recompensas. Expo 1888. Número Caixa 42766.  
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Membre jurat de concursos 

Josep Campeny també formà part de comitès qualificadors de diversos concursos. De 

manera que l’any 1889 és membre del jurat, en representació del Cercle Artístic, per 

erigir el monument al polític i eclesiàstic Pau Claris. Més endavant, el 1903, va formar 

part del jurat del concurs públic convocat per tal d’adquirir un dibuix per l’Associació 

de Viatjants de Comerç i de la indústria de Barcelona, que volien adquirir un model de 

segell, medalla o escut ornamental per col·locar a les façanes d’edificis de la seva 

propietat. La resta de components del jurat foren: el pintor, decorador i escenògraf 

Olegari Juyent, l’arquitecte Enric Sagnier, i el pintor Josep M. Marqués.204 El premi va 

recaure en l’escultor Dionís Renart i l’accèssit, a Carlos Lagunas.205 Després, l’any 

1905, fou membre del jurat del concurs per guardonar un projecte de bandera catalana 

que va obrir el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, 

juntament amb l’arquitecte i pintor Josep Pujol i Brull, president; l’arquitecte Andreu 

Audet i el pintor Sebastià Junyent, vocals, i F. Barceló, secretari.206 El premi consistia 

en una obra de Josep Campeny.207 

Dos anys més tard, el Centre Popular Catalanista de Sant Andreu del Palomar, 

societat de caràcter cultural, va organitzar el mes de gener de 1907 una exposició d’art, 

del jurat de la qual Josep Campeny era membre juntament a l’arquitecte Josep Puig i 

Cadafalch (1867-1956), president; l’escultor Joan Llimona, el pintor Dionís Baixeras i 

l’escriptor Jaume Bofill (1878-1933), secretari.208 

Convé destacar que la darrera informació de què disposem sobre l’escultor Josep 

Campeny poc abans de la notícia de la seva mort, és que aquest fou designat membre 

del jurat de la secció d’escultura en l’Exposició Nacional de Belles Arts de 1920. El 

tribunal es va elegir mitjançant un sorteig entre els artistes guardonats amb medalla 

d’honor de primera o segona classe.209 

                                                 
204 La Dinastía, 2/12/1903, p. 2. 
205 La Vanguardia, 27/12/1903, p. 2. 
206 Joventut, 22/02/1906, p. 126. 
207 Joventut, 23/11/1905, p. 759: «Cartell de crida a tots els artistes catalans pera que’s serveixin 
concórrer als concurs que pera premiar un projecte de bandera catalana ha obert el “Centre 
Autonomista de Dependents del Comerç y de la Indústria”. Hi ha temps pera enviar els trevalls fins a les 
12 de la nit del 15 de desembre pròxim. El 30 del mateix se publicarà el fallo del jurat, havent-se fet 
públichs oportunament els noms dels individus que´l formarán. El premi consistirà en una obra d’art de 
l’artista senyor Campeny. Mo’s concediràn accéssits». 
208 La Ilustración Artística, 10/12/1906, p. 802. 
209 «Sección de escultura: D. José Campeny, Juan Cristóbal, Julio González Pola, Joaquín Bilbao, Ángel 
Ferrant, Enrique Marín, Rodrigo de Figueroa y Torres. 
Suplentes: José Ortells, Ezequiel Ruiz Martínez, Antonio Perera, José Montserrat, Manuel Fuxá, 
Mariano Benlliure, Eugenio Martín de Laurel». La Época, 21/04/1920.  
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L’obra escultòrica de Josep Campeny que detallem a continuació és representativa de 

l’època en què va viure l’artista, tant pels temes de les escultures que va executar com 

per l’evolució estilística que aquestes peces mostren. 

Així doncs, a mesura que avancem en l’apartat dedicat a l’obra anirem comentant les 

diverses temàtiques que l’escultor va treballar al llarg de la seva carrera i que va 

realitzar en funció del gust del moment, la demanda de la clientela o bé els seus 

interessos personals. 

En la seva producció Josep Campeny va tractar diversos temes: des dels de gènere 

fins als animaliers, passant pels retrats, l’obra funerària, religiosa, mitològica i els 

monuments públics. Aquests temes els expliquem de manera cronològica, tot i que hem 

de dir que alguns d’ells l’escultor els va portar a terme més d’una vegada: primer a 

inicis de la seva carrera i després els va repetir al cap de trenta anys.1 

En els seus primers treballs destaquen les escultures realistes i les obres de gènere 

que retraten la societat d’entre segles, especialment les classes d’àmbit rural, on pageses 

donen menjar als porcs o a les gallines, i que ens remeten directament a l’escultura 

francesa. També els nens o pillets d’origen humil estan especialment representats 

enjogassats en jocs populars. Josep Campeny va plasmar la realitat social que 

l’envoltava i va modelar figures i personatges dels últims anys del segle XIX i principis 

del segle XX, com són els venedors de diaris al carrer o els serenos a les ciutats, entre 

d’altres.  

En la seva producció també hi trobem escultures basades en històries mitològiques i 

terracotes tipus bibelot que agradaven molt a la burgesia de l’època i que va realitzar en 

sèrie. D’aquestes obres destaquen els bustos de Chulas o Manolas, que tenien una gran 

demanda i, que per aquest motiu, altres artífex de l’època també en van fer.2 

Paral·lelament a aquestes peces, l’escultor va modelar temes més científics i raonats, 

com son bustos ètnics: bust d’un xinès, d’un indi, etc. De la mateixa manera, l’artista va 

retratar els seus coetanis, homes i dones destacats de la societat, com escriptors, 

                                                 
1 Els tipus de pillets que hi ha representats a l’obra Dos nois saltant un sobre l’altre (1881) els tornem a 
trobar a les fonts artístiques de Barcelona de l’any 1912. 
2 Torquat Tasso, etc. 
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industrials i polítics. Molts d’aquests retrats van ser encarregats per burgesos que també 

li demanaven escultures per ornamentar els seus panteons projectats pels millors 

arquitectes de l’època, en què destaquen sobretot les figures dels àngels que esguarden 

les ànimes del difunt.  

 
Bust de l’Africà en terracota [Cat. 264] 

De totes les obres que analitzarem, mereixen una menció especial les escultures 

animaliers amb les quals Josep Campeny es va mostrar més atrevit, ja que tot i que es 

tracta d’un tema d’influència romàntica francesa, va ser un dels pocs artistes que el va 

practicar i es va convertir en un dels millors representants a casa nostra d’aquest estil.3 

Va plasmar la lluita d’animals salvatges, com de felins o de llops, però també la lluita de 

l’home i la fera. 

Finalment, en els últims anys de la seva carrera com a escultor es va centrar sobretot 

en la realització d’encàrrecs i projectes de monuments públics que va presentar a 

diversos concursos juntament amb un arquitecte.  

En conjunt, podem veure com la seva producció s’emmarca en una època fascinant 

on el món està immers en una contínua transformació social, política, econòmica i 

científica en la què els artistes, entre els quals trobem l’escultor igualadí, van plasmar a 

través de les seves creacions el context en què vivien i treballaven. 

Per abordar els temes que s’han esmentat més amunt, Josep Campeny va utilitzar 

paral·lelament diverses tècniques i materials depenent del destí o de la finalitat de 

l’obra. Per això trobem que va modelar terracotes, algunes de les quals més tard es van 

                                                 
3 També va realitzar escultura animalier Agapit Vallmitjana Abarca. 
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fondre en bronze, va esculpir marbre i pedra, sobretot en escultures funeràries, i va 

practicar la talla en fusta. Pel que fa al guix, que és un material més econòmic, el va 

utilitzar principalment en obres que va presentar a les exposicions de Belles Arts.  

De totes les tècniques que va emprar, destaca sobretot el modelat en fang, ja que la 

ductilitat d’aquest material li permetia treballar amb agilitat i rapidesa fent detalls 

acurats.  

En les diferents etapes de l’obra de Josep Campeny hi podem observar com l’estil 

evoluciona des d’un realisme en les seves primeres escultures, cap als anys vuitanta del 

segle XIX, i que mai va abandonar del tot, fins a un modernisme present en obres de 

principis del segle XX. No obstant això, en la seva producció també hi podem notar un 

cert classicisme en alguns treballs, principalment funeraris.  

Les escultures de l’artista es caracteritzen, d’una banda, per la minuciositat i el 

detallisme, que podem examinar, per exemple, en els vestits de les figures. I de l’altra, 

per la reproducció del moviment, sobretot en la representació d’animals, lliçó que 

Campeny aprèn dels animaliers francesos arran de la seva estada a París.  

A mesura que avancem en l’estudi de l’obra de Josep Campeny, podem veure com 

l’escultor va rebre nombroses influències de diversos artistes però, que a pesar d’això, 

els seus treballs evidencien una manera de fer molt personal. 

En primer lloc, en les seves escultures s’hi observa influència francesa, que ens 

remet, d’una banda, a obres pictòriques de Jean-François Millet, pel que fa a la 

representació de camperols, i, de l’altra, a obres d’Honoré Daumier, pel que fa als trets 

caricaturescs.  

Així mateix, també és de procedència francesa el tema de la lluita d’animals, que li 

va proporcionar molts èxits, i que trobem representat en l’obra d’escultors com Antoine 

Louis Barye, Emmanuel Frémiet o Auguste Nicolas Cain. En canvi, la representació 

dels cavalls és d’origen anglès i la d’alguns dels nens és d’origen italià, especialment 

d’obres de l’escultor Vicenzo Gemito. 

Els coneixements de Josep Campeny de les obres de l’antiguitat el va portar a 

realitzar escultures de tema mitològic o escultures funeràries en les quals es poden 

apreciar reminiscències clàssiques, tant en la serenitat del rostres, de nas recte, com en 

rostres que recorden els dels déus de l’altar de Pèrgam o del sacerdot de l’escultura 

hel·lenística del Laocoont. A més, algunes figures porten vestits clàssics ornamentats 

amb greques i els pentinats femenins simulen els retrats de dames romanes. 
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Considerem que l’obra de Josep Campeny és valenta i que té força, i tot i que no es 

presenta innovadora, l’escultor va ser un dels primers artistes que va introduir a casa 

nostra alguns dels temes que estaven d’actualitat a París, els quals va conèixer arran de 

la seva estada a la ciutat francesa. 

De la mateixa manera, del seu treball en valorem l’habilitat que mostra en la 

representació de figures i tipus del carrer, als quals imprimeix una gran expressivitat que 

apropa l’obra a l’espectador, i que esdevindrà una característica que conservarà fins als 

seus darrers dies. 

Igualment en les seves escultures cal destacar la plasmació del moviment en un 

modelat ràpid i nerviós que aconsegueix en l’estudi dels animals salvatges del natural i 

l’anàlisi dels efectes de la llum sobre la superfície escultòrica, i en ocasions utilitza una 

tècnica impressionista. 

Com veurem tot seguit, Josep Campeny no va ser tan sols un bon escultor, sinó que 

també va ser un excel·lent dibuixant, tal com podem apreciar en els pocs dibuixos 

conservats, on va plasmar el paisatge i la natura. 

 
Poble. Dibuix de paisatge de Josep Campeny 

 

En la nostra investigació hem recuperat un artista desconegut i sorprenent que va gaudir 

de nombrosos reconeixements en la seva època, i al qual volem retornar el prestigi que 

va aconseguir. 
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LA FORTU	A CRÍTICA DE JOSEP CAMPE	Y 

La fortuna crítica de l’obra de Josep Campeny publicada als diaris i revistes de 

l’època està vinculada a les exposicions que organitzava setmanalment la Sala Parés, a 

les exposicions de Belles Arts, als projectes presentats a diversos concursos públics i a 

la informació sobre els nous panteons erigits al cementiri de Montjuïc. Per tant, no serà 

fins a començaments del segle XX que la premsa publicarà breus articles sobre la figura i 

l’obra de l’artista igualadí. 

En els primers anys de Josep Campeny com a escultor consten als diaris i revistes del 

moment nombroses valoracions sobre les seves escultures, les quals confirmen l’interès 

que l’artista i la seva obra van despertar des dels seus inicis entre els crítics d’art, els 

quals prediuen l’èxit que assoliria més endavant.  

Amb el pas del temps l’estima de l’obra de l’escultor varia molt poc, ja que les 

mateixes característiques que van cridar l’atenció dels crítics en les escultures dels 

primers temps es mantenen pràcticament fins al final. Així doncs, la crítica destaca 

sobretot el modelat en fang,4 la facilitat que tenia l’artista per treballar-lo i la naturalitat 

i l’espontaneïtat de les seves figures. De la mateixa manera, també ressalta l’atreviment 

i la dificultat d’execució d’algunes de les peces. 

El crític del diari La Renaixensa, Carles Pirozzini Martí, va ser un dels primers que 

va opinar sobre l’obra de Josep Campeny, de la qual va ressaltar, ja en les primeres 

escultures que l’artista va exposar a començaments dels anys 1880 a la Sala Parés de 

Barcelona, el modelat en fang. Li recomanava que executés obres naturals i espontànies, 

i que no fes escultura heroica. Pirozzini també celebrava l’interès de l’artífex per sortir 

de la rutina en les seves produccions. 

També durant aquestos mateixos anys vuitanta Frederich Prieto ressalta a La 

Ilustració Catalana l’actitud expressiva de les obres de l’escultor, i afegeix que estan 

concebudes amb vigor, modelades amb intel·ligència i amb una factura desembarassada, 

trets que respiren la genialitat de l’autor. 

L’interès que l’obra de Josep Campeny va despertar entre la crítica va portar a F. 

Barado, el 1882, des de La Ilustració Catalana, a pronosticar que l’escultor esdevindria 

un dels millors artistes d’aquest país: «!Un pas més y Catalunya contará entre’ls 

escultors que li donan justa fama, altres noms dignes de figurar prop d’aquells per 

obras en que brillin facultats poderosas, y l’esperit dels nostres temps!».5 Aquest fet el 

                                                 
4 «Campeny maneja el barro con facilidad admirable», La Ilustración Moderna 1893. 
5 La Ilustració Catalana, 15/02/1882, p. 63. 
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corrobora la Gaceta de Cataluña després de descriure una terracota d’una índia: «Un 

sello de grandiosidad que lo distinge de otros autores». Més tard, al 1887, La Dinastía, 

també puntà les possibilitats de l’escultor en assolir l’èxit «[...] Campeny es de los 

artistas jóvenes del cincel que, si estudia con perseverancia el natural y armoniza su 

fantasia con la exigencia de la realidad, puede producir obras de gran valer».6 

Tot i que la majoria de les crítiques adreçades a les seves obres són favorables, en 

ocasions també se li retreu, principalment en els inicis, que algunes escultures presentin 

alguna desproporció. 

Els crítics de l’època posen en relleu la facilitat de l’artista per realitzar treballs 

d’escenes de gènere o de costums en què els protagonistes són la gent del carrer, els 

quals estan fets amb desimboltura. El periodista Luis Alfonso, en comentar l’obra de 

l’escultor, posa l’atenció en la seva destresa en aquest tipus de temes: «Si lo clásico y 

reposado y grandioso, suele hallar albergue en la imaginación de Campeny, prestando 

alas a su inspiración, lo vivaz, lo ingenioso y lo jovial viven en él como en casa 

propia»7. Igualment, a La Ilustración Española y Americana, comenta que aquest 

realitza escultures grans per la mida i grandioses per l’índole: «Campeny, quien a la vez 

que esculpe estatuas grandes por el tamaño y grandiosas por la índole y traza, se 

distinge en la composición de lindas estatuitas de salón, propias para el barro cocido, 

bronce ó la porcelana, y que ofrecen la ligereza del jugete, con el acento, ingenio, y 

viveza de la obra de arte […]».8 

Les revistes il·lustrades publiquen a les seves pàgines nombroses imatges d’obres 

d’art que van acompanyades d’un text explicatiu. Així doncs, a la secció «Nuestros 

grabados» de La Ilustración Artística es comenten les fotografies reproduïdes a la citada 

revista, entre les quals hi ha un bon nombre d’escultures de Josep Campeny que són 

descrites i normalment elogiades, com per exemple les que van concórrer a l’Exposició 

Universal de Barcelona de 1888, que també van cridar l’atenció d’altres publicacions de 

fins i tot de fora de Catalunya, com el Boletín del centro artístico de Granada, que va 

dir «[...] fragmentos que acusan en su autor recomendables cualidades». 

A partir de l’exposició de 1891 la crítica dedica més espai a l’obra de Josep 

Campeny, i destaca el moviment que presenten algunes de les seves escultures, com per 

exemple el que mostra la terracota Venedor de diaris. Així mateix, la majoria de crítics 

                                                 
6 L. A. «Barcelona Artística», La Dinastía, 22/05/1887. p. 2. 
7 La Ilustración Hispano-Americana, 18/03/1890, p. 38. 
8 Luis Alfonso, «Arte en Barcelona. Escultura III». La Ilustración Española y Americana 15/02/1887, p. 
118.  
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també coincideixen a assenyalar la influència de l’escultura francesa. Raimon Casellas, 

sota el pseudònim Bonifàs, fa palesa aquesta reminiscència a l’obra La Formiga de 

1891, de la qual diu que és notable baix molts conceptes, bonica barreja de lo ideal i lo 

real, i destaca que tant la roba com la carn estan modelades amb encert i desembaràs. 

Com veurem en l’apartat dedicat a l’obra, també s’ha de destacar la crítica de 

caràcter còmic que publicava la revista L’Esquella de la Torratxa en les cròniques de 

les exposicions de Belles Arts. Aquesta publicació mostrava un dibuix caricaturesc de 

l’obra juntament amb una sàtira a peu d’imatge.  

L’any 1892 Josep Campeny ja és un artista reconegut i amb prestigi, per aquest 

motiu des de la revista La Tomasa, AFC explica que hi ha un gran nombre de 

publicacions que fins al moment s’han ocupat de l’artista en cada època. Afegeix que 

moltes de les seves obres traspassen fronteres i que han arribat a obtenir uns preus molt 

avantatjosos. A més, posa l’accent en el fet que l’escultor ho reuneix tot, inspiració, cop 

d’ull i talent. També comenta que ja des de sos tendres anys Campeny donà mostra de 

lo que devia ser temps a venir, estimació que ja trobem a les seves primeres crítiques. 

La seva obra també és valorada en articles com el de Ricardo Palma a La 

Vanguardia, el qual en una crònica que parla sobre l’eixample barceloní, i després 

d’haver entrat a l’editorial Montaner i Simon al carrer Aragó, recorre el taller de 

l’artista: «Cuantas y cuantas preciosidades escultoricas pude admirar allí. !Que 

valentia del cinzel¡». 9 

Cap a l’any 1893 la crítica artística centra l’atenció en les peces animaliers que Josep 

Campeny realitzarà a partir d’aquell moment. Com veurem, l’escultura Bisó atacat per 

llops marca un abans i un després en la seva producció, ja que inaugura el tema de la 

lluita d’animals amb la qual va obtenir nombrosos reconeixements. A la secció 

«Nuestros grabados» de La Ilustración Artística, el 1894 es va publicar: «Una nueva 

fase, un nuevo aspecto nos ofrece Campeny en su carrera artística. Ya no son los 

bonitos barros [...] su espítitu inquieto y observador busca en otro campo, halla en otro 

género. [...] Obra ejecutada con valentía, sin violencia, con notable soltura [...]». 

D’aquestes peces que representen la lluita d’animals la crítica en remarca el fet 

d’estar modelades a partir d’un model del natural, com Daina atacada per una àguila, 

de la qual es ressalta la naturalitat i el caràcter.  

                                                 
9 La Vanguardia, 3/04/1893 
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Així mateix, Alfonso Pérez Nieva (1859-1931) també parla de les obres animaliers 

com Cos a cos i Llop atacat per gossos, de les quals destaca els dots d’observador de 

l’artista «Es un observador de primera fuerza». A La Dinastía, el 1899, es diu que 

l’artista potser ha pogut disposar d’algun model d’animal però no de la feresa amb què 

els representa: «Deja el pabellón a una gran altura. Asunto valiente. [...] Ha podido 

disponer de modelo pero la fiereza, el semblante de ira no!. Ejecución concienzuda y 

mucha fuerza.» 

Igualment Bonaventura Bassegoda Amigó (1862-1940)10 a La Renaixensa insisteix 

amb el mateix tema animalier posant l’accent en l’obra L’edat de pedra de la qual 

comenta «Ab la fermesa i coneixement d’un veritable escultor animalier.» En canvi, 

Joaquim Cabot Rovira (1861-1951) a La Veu de Catalunya no comparteix el mateix 

parer i afirma que no el convenç la confusió que regna a L’edat de pedra». 

Observem que en determinades obres de l’artista la crítica presenta opinions 

contradictòries, com en el Monument a Francesc de Paula Rius i Taulet, sobre el qual 

La Ilustración Artística destaca la disposició de les figures, la iconografia i la 

composició, de la qual diu que és oportuna, a més de comentar que el projecte revela el 

talent i la mà d’un artista expert. Mentre que des d’Arquitectura y Construcción es 

considera que s’amunteguen els elements descriptius del monument i que l’escultor 

hauria de saber que no és necessari explicar tots els fets que coneix.  

De tots els crítics que s’interessen per l’obra de Josep Campeny ressaltem Alfred 

Opisso, que fa una crítica amable de l’escultor. Principalment destaca el coneixement 

que té l’artista de la natura, del nu de la figura humana i de l’anatomia que representa. 

L’any 1901 a La Vanguardia, escriu: «Conocimiento de la naturaleza y el desnudo de la 

figura humana, conocedor de la anatomia [...]. Uno de los más inspirados y hábiles 

escultores españoles.» 

Tot i que com ja hem dit Opisso ressalta l’anatomia humana i animal, Rafael Balsa 

de la Vega, en canvi, la critica, ja que referint-se a l’obra In Extremis explica que el cos 

de la dona mostra visibles desproporcions. El 1895 aquest mateix crític manifesta que 

Josep Campeny encara no ha trobat la seva personalitat artística i per això li suggereix 

que es dediqui al tema que més coneix, que és la representació de la quotidianitat amb 

els pillets i la gent del carrer. 

                                                 
10 La Renaixensa, 14/06/1896. 



 

 

 

159 

D’altra banda, Francesc Miquel i Badia (1840-1899) cronista del Diario de 

Barcelona exposa que el talent de l’escultor ha estat provat en nombroses ocasions, però 

que l’obra Barcelona i Montjuïc que va presentar a una exposició de Belles Arts 

presenta defectes. No obstant això, l’autor elogia i valora els esforços de l’artista per 

portar a terme aquesta escultura: «[...] Por haberla intentado merece, sin embargo, 

elogios el autor, ya que hoy son raros esfuerzos de esta naturaleza en el terreno del 

arte.»11  

Ja hem apuntat que la fortuna crítica de Josep Campeny agafa més força cap a l’any 

1902 quan es publiquen articles centrats en la seva figura. Francesc Giraldos a la revista 

Catalunya Artística li dedica un article titulat «Gent notable de Catalunya» en el qual 

observa que les seves obres es distingeixen per l’originalitat, la forca artística i la forma 

irreprotxable. Així mateix, com d’altres crítics del moment, posa l’accent en el ja 

explicat modelat animal «[...] Una de les particularitats en que jo crec que en Campeny 

no té rival, és en el modelat animal que li ofereix un tresor d’observacions.» 

Aquesta declaració es confirma un any després, el 1903, quan a la revista Pluma y 

Lápiz Carlos Osorio Gallardo (1864-1921) dins l’apartat titulat “Arte y Artistas” ―on 

va destacar la trajectòria professional de l’artista― comenta: «Devoción por reproducir 

la naturaleza [...] terreno en el que nadie, absolutamente nadie ha conseguido llevarle 

ventaja [...] escorzos, líneas briosas...». 12  

Emilio Orduña Viguera a Pequeñas monografias de arte reitera el tema animalier i 

explica que Josep Campeny interpreta els models zoològics de manera justa, i precisa 

que algunes de les escultures sembla que estiguin fetes per una càmera instantània, 

referint-se a la manera de copsar el moviment. També afegeix que aquesta especialitat 

és escassa però que l’artista la domina.  

Pel que fa a la complexitat tècnica d’algunes de les obres de l’escultor igualadí, hem 

de dir que la crítica elogia l’atreviment de moltes de les seves composicions, com per 

exemple el grup Desastre, del qual La Vanguardia diu que Campeny ha sabut vèncer 

perfectament les grans dificultats tècniques de la complicada composició, i del Diluvio 

afirma que és impossible que l’artista l’hagi vist l’escena del natural. 

Pel que fa als documents sobre l’execució del Primer misteri de dolor del camí de la 

Santa Cova de Montserrat, hem de dir que s’hi observa com el Cercle Artístic de Sant 

                                                 
11 MIQUEL BADIA, F. «Paseos por el Palacio de Bellas Artes IV». Diario de Barcelona, 8/06/1898, p. 
6.567. 
12 OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas». Pluma y lápiz, 1/02/1903, pp. 3 - 5. 
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Lluc no comparteix els mateixos criteris i finalment és un jurat format per diversos 

artistes qui emet el veredicte favorable sobre l’obra de Josep Campeny. 

Abans d’acabar, ens aturarem en el text que es va publicar al setmanari Cu-cut! arran 

del monument que s’havia d’erigir a Lerroux, en el qual el cronista comenta que a la 

base del monument i, tenint en compte el pensament de l’escultor, hi figuraran les gestes 

del representat, és a dir, que l’autor vol donar a entendre que l’artista és molt descriptiu 

a l’hora de representar certs temes, cosa que ja hem vist en la valoració del projecte del 

Monument a Francesc de Paula Rius i Taulet.  

Respecte l’última obra que tenim documentada de l’artista, el projecte del Monument 

a l’aviador Hedilla, la crítica tan sols n’esmenta la bellesa, que fa honor a la fama del 

llorejat artista.  

Després de la mort de Josep Campeny no trobem cap més crítica de l’artista, a 

excepció de les paraules poc amables que li va dedicar Feliu Elias quan va escriure que 

Campeny va ser un barroer. 

Després d’això les publicacions que esmenten la producció de l’escultor només es 

limiten a enumerar les seves obres sense emetre’n un judici crític. 
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L’ESTIL 

Josep Campeny Santamaria forma part del grup d’escultors de l’últim terç del segle 

XIX i començaments del segle XX que es caracteritzen per tenir una bona formació 

plàstica i un gran domini de la tècnica escultòrica,13 la qual cosa els permet enfrontar-se 

a qualsevol repte tècnic o compositiu del procés de creació. Podem afirmar, doncs, que 

era un artista amb ofici. 

A l’hora de qualificar la seva obra, els crítics d’art de l’època —com Carles Pirozini, 

Francesc Miquel i Badia o Alfred Opisso, entre d’altres— solen dir-ne que és 

enginyosa, alegre, intel·ligent, enèrgica i que té força. A més, en destaquen que està ben 

entesa, pulcrament executada i que té caràcter. 

Pel que fa a l’evolució de l’estil, observem que al començament de la seva carrera 

realitza unes figures corpulentes que, amb el pas del temps, es van alleugerint i 

feminitzant, com a testimoni del nou corrent artístic modernista. Escultures com La 

formiga, de 1891, que presenta un aspecte contundent, o el musculós àngel, del Panteó 

de Pere Llibre, de 1888, contrasten amb peces més subtils, com la figura amb ales de 

libèl·lula que presideix la Sepultura d’Aurèlia Josep al cementiri de Montjuïc, el 1902.  

 
Panteó Pere Llibre, 1888. [Cat. 42] 

 
Sepultura d’Aurèlia Josep, 1902 [Cat. 161] 

 

 

                                                 
13 Aquests artistes són hereus de les tècniques escultòriques històriques ja emprades en el passat. 
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La producció de Josep Campeny es compon de terracotes modelades amb destresa i 

desimboltura, sovint a partir d’un model del natural, de sòbries escultures en marbre 

destinades als cementiris i d’obres en guix que van ser exhibides principalment a les 

exposicions de Belles Arts. En totes aquestes peces, l’escultor practica un estil minuciós 

i descriptiu que podem apreciar, per exemple, en les arrugues de la roba dels vestits, les 

butxaques o els botons. Aquests detalls són característics de la indumentària dels àngels 

funeraris que esculpeix per a les diverses necròpolis. 

En general, les seves escultures són molt expressives tant en el gest del cos com en el 

rictus o les faccions de la cara. En són exemples el rostre de l’obra Venedor de diaris —

amb la boca ben oberta quan crida la notícia—, les cares somrients que exterioritzen 

l’alegria a Colombina o d’altres que mostren el terror, com en el cas de A mort. Quan 

convé, l’artista també sap representar unes fisonomies delicades que transmeten serenor 

com l’àngel del Panteó Vilaret de Sant Feliu de Guíxols o bé el grup del primer misteri 

de dolor de Montserrat.  

Els rostres que representa se singularitzen per tenir unes parpelles gruixudes i pesants 

sobre els ulls ―que confereixen un aire de modèstia― i les ninetes trepanades ―que 

imprimeixen profunditat a la mirada―. 

 

Panteó de la família Vilaret, (detall). Cementiri de Sant Feliu de Guíxols [Cat. 184] 

Un altre tret singular que cal destacar és la representació del moviment. L’artista 

resol amb destresa la realització de figures humanes que corren o salten i d’animals que 
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lluiten, executades en complicades composicions no exemptes de dificultats. Aquesta 

mena de peça va suscitar comentaris eloqüents de crítics com Carlos Ossorio y 

Gallardo: 

«Si José Campeny se hubiera consagrado a la pintura habría sido un temible 

competidor de Checa, el gran evocador de las terribles luchas de los Circos 

romanos. Encuentro entre ambas figuras un paralelismo indudable, una nerviosidad 

idéntica, un temperamento gemelo y es seguro que si entre ellos, por su talento 

indiscutible, pudieran caber otras ambiciones que las de la noble emulación por y 

para el arte, Campeny envidiaría a Checa y Checa envidiaría a Campeny. Pero los 

derroteros distintos que han seguido los dos artistas los obliga á estar distanciados 

y yo apunto semejante analogía sólo á título de íntima observación y una arraigada 

creencia, que por otra parte, más inocente sería yo de intentar imponer á nadie».14 

Aquesta visió elogiosa és corroborada per Emilio Orduña Viguera a Pequeñas 

monografías de arte, on l’autor manifesta que comparteix la mateixa opinió d’Ossorio y 

Gallardo que afirma que si Campeny s’hagués dedicat a la pintura hauria competit amb 

el pintor colorista Ulpiano Checa, el qual representa superbes composicions romanes, 

lluites als circs i fogosos cavalls. També apunta que el símil ve donat perquè el que un 

executa amb fang l’altre ho expressa amb el color.  

El crític continua comentant que l’artista igualadí és nebot del cèlebre escultor 

neoclàssic del mateix cognom, i tot seguit en destaca la humilitat que, segons diu, 

contrasta amb la valentia dels éssers que hi ha a les seves composicions, als quals sap 

imprimir el caràcter peculiar de cadascun d’ells.15 

No hem d’oblidar que Josep Campeny forma part d’una generació d’escultors a 

cavall entre dos segles, de difícil classificació. Tal com diu Francesc Fontbona, 

«conviuen el 1902 les seves escultures anecdotistes d’arrel vuitcentista habituals amb 

bust Art Nouveau», és a dir, que la seva obra s’emmarca dins de diverses tendències 

artístiques. 

                                                 
14 OSSORIO GALLARDO 1903, pp. 3-5 
15 «De acuerdo estamos con el Sr. Osorio y Gallardo al consignar que si Campeny se hubiera dedicado a 
la pintura, habría sido por temperamento y aficiones un competidor del fogoso colorista Ulpiano Checa. 
Recuérdese el desenfreno del artista en sus soberbias composiciones romanas, luchas en los circos y 
corceles briosos, y el lector comprenderá al momento el símil, porque lo que uno ejecuta en barro, el otro 
nos lo demuestra con el color. 
La extremada modestia de Campeny, sobrino del célebre escultor y académico de igual apellido, 
contrasta de un modo notable con la valentía de los seres que integran sus enérgicas composiciones, á 
los cuales sabe imprimir el carácter peculiar de cada uno de ellos». 
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Essent com era un escultor versàtil i un gran coneixedor de la història de l’art, va 

treballar diversos estils artístics per adaptar els encàrrecs al gust de cada client. Per això, 

des d’un punt de vista estilístic, entre la seva producció trobem obres realistes i de 

caràcter anecdòtic, d’altres d’estil clàssic, així com també algunes amb reminiscències 

romàntiques i d’altres de modernistes.  

Les escultures que Josep Campeny va realitzar a l’inici de la seva carrera se situen 

dins el corrent realista, que mai va arribar a desaparèixer del tot en la seva producció i 

que va coexistir amb la resta d’estils esmentats anteriorment. 

Així mateix, els temes amb què l’artista es troba més còmode modelant són els de 

gènere i els costumistes. Això el va portar a executar el mateix assumpte dels pillets que 

trobem a Dos nois saltant un sobre l’altre de 1881, a les fonts artístiques de Barcelona 

de 1912. 

Dins aquest estil tampoc hem d’oblidar les escultures amb trets caricaturescs, com 

per exemple L’arrencaqueixals, o Sereno despertant-se.16  

 
                        Sereno despertant-se [Cat. 149] 

Com ja hem comentat, les obres de caràcter clàssic de Josep Campeny són figures de 

rostre serè i de nas recte que porten una vestimenta clàssica ornamentada amb greques. 

Aquestes escultures, que estan realitzades en marbre, es troben sobretot als cementiris. 

                                                 
16 «El cincel de este artista, tan digno de tratar asuntos clásicos, no desdeña el genero cómico [...]». 
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Una altra obra d’aquest estil és Cos a cos, també anomenada Hèrcules, que ens remet a 

l’escultura hel·lenística del Laocont o al relleu de l’Altar de Pèrgam. El crític Rafael 

Balsa de la Vega diu:  

«Dejemos a un lado el motivo: un cazador de los tiempos homéricos, luchando 

con un águila, á la que tiene sujeta por el cuello. La cabeza del hombre recuerda 

fuertemente la tan conocida del Júpiter de la Gigantomaquia; el cuerpo está 

inspirado también en estatuas clásicas; sobre todo los brazos creo haberlos visto en 

un Hércules ó en un gladiador, no recuerdo ahora si de la decadencia griega ó de 

la escuela greco-romana de los Apolodoros. Co es esto decir que Campeny, á quien 

sobran condiciones de escultor, y de escultor bueno, haya copiado servilmente: lo 

que digo es que se inspiró bastante en obras clásicas y que quizá las haya tenido a 

la vista». Al final afegeix «Campeny no debe esculpir más que asuntos y tipos de 

costumbres; ese es el campo que domina».17 

També té un tractament clàssic l’obra al·legòrica Barcelona i Montjuïc, que, segons 

Francesc Miquel i Badia, ens recorda temps passats. El cronista comenta que el grup 

pertany a l’art monumental i que resulta una mica antiquat tant en la manera de 

concebre les figures com de tractar-les.18 Aquesta opinió la manté des de les pàgines del 

Diario de Barcelona quan apunta que Barcelona i Montjuïc recorda els temps del gran 

escultor del neoclassicisme Damià Campeny, quan encara imperaven les modes 

d’Antonio Canova (1757-1822), ja perduda la tradició de l’art antic, i l’escultura havia 

esdevingut un record llunyà d’aquell art.19 

Quant a les obres de Josep Campeny que presenten reminiscències romàntiques, ens 

remetrem principalment a les de tema animalier. Aquest assumpte va ser treballat per 

artistes del romanticisme com el pintor Eugène Delacroix o els escultors Antoine Louis 

Barye i Emmanuel Frémiet. 

A partir de la seva estada a París, l’escultor sent fascinació per l’obra dels animalistes 

francesos, motiu pel qual comença a observar la natura i a estudiar l’anatomia de les 

                                                 
17 Balsa de la Vega, Rafael, «Exposición Nacional de Bellas Artes II», La Ilustración Artística, 
10/07/1895, p. 402. 
18 «Al arte monumental pertenece el grupo “Barcelona” de José Campeny, algo anticuado en el modo de 
concebir y tratar las figuras». MIQUEL BADIA, F. «Cuarta exposición general en Barcelona de Bellas Artes 
e Industrias Artísticas», Álbum Salón, 1897-98, pp. 237-239. 
19 «[...] el grupo Barcelona, de José Campeny nos retrotrae á los tiempos de su homónimo, cuando 
imperaban todavía las modas de Canova, perdida ya la tradición del arte antiguo y siendo únicamente la 
escultura lejano remedo de aquél [...]».MIQUEL BADIA, F. «Paseos por el Palacio de Bellas Artes IV». 
Diario de Barcelona, 8/06/1898, p. 6567. 
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bèsties en acció. En aquest sentit, mostra capacitat per modelar de manera verista les 

escultures animals, en què reprodueix fidelment el pèl i les plomes, i els confereix 

textura. De fet, no hi ha cap altre artista català de l’època que representi els animals de 

manera tan fidedigna, per bé que l’escultor Agapit Vallmitjana Abarca també destaqués 

per fer escultures d’animals. El tret distintiu de Josep Campeny rau en la destresa per 

representar el moviment expressiu dels cossos en lluita, siguin humans o animals, i en 

un gran coneixement anatòmic. 

A part de les obres ja esmentades, al catàleg de l’escultor també trobem altres peces 

de reminiscències romàntiques, com ara Lluita de races, que ens recorda vagament la 

pintura d’Eugène Delacroix Combat entre el Giur i el Baja, i la terracota d’una barca 

enmig d’una tempesta, que ens evoca la pintura La barca de Dant, també d’Eugène 

Delacroix, o El naufragi, de William Turner. Així mateix, l’obra Fascinació, que 

representa la figura mitològica d’un sàtir amb pàmpols de raïm al cap, també tindria 

aires romàntics, atès que sembla inspirada en la pintura de Marià Fortuny L’encantador 

de serps. 

De la mateixa manera, també observem aquests trets en els dos relleus en bronze del 

monument als defensors de Girona i en la làpida als herois defensors de Tarragona. 

Aquestes peces, de factura pictòrica, descriuen en imatges les escenes del combat 

lliurat. Quant a la composició dels relleus, recorda a la pintura d’Eugène Delacroix La 

llibertat guiant el poble, però en el tractament, treballat en diferents profunditats, 

s’apropa més a l’estil renaixentista, que segueix l’empremta de l’artista florentí del 

segle XV Donatello. 

 
Plaça del monument als defensors de Girona (detall), 

1909 [Cat. 197 a] 

 
Eugène Delacroix La llibertat guiant el 

poble,1830 
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Així doncs, el crític Alfred Opisso a Arte y artistas catalanes relaciona l’obra de 

Josep Campeny amb la dels grans artistes francesos del segle XIX, però també amb la 

figura de l’escultor del Quattrocento florentí. 

«Dicho sea en otros términos, y en galiparla, el Sr Campeny practica el “grande 

arte”, el arte de Rude, de Bayre y de Dubois Pigalle, y lo practica, sobre todo, 

como este último –su maestro predilecto- con lo cual ya se entiende que debe 

notarse en su estilo la influencia florentina, la de Donatello especialmente, algo 

seca quizà, pero llena de poesía, sin mengua de la realidad, contrariamente á la 

escuela excesivamente movida de David d’Angers, ó mejor de sus discípulos». 

Pel que fa a les escultures modernistes que Josep Campeny realitza a l’entorn del 

1902, direm que sobretot es caracteritzen per retratar unes figures femenines subtils i 

etèries que vesteixen teles vaporoses. Dins d’aquest estil també sobresurten els gerros 

decoratius destinats al palau del marquès de Mariano i diverses escultures de tipus 

bibelot, com la tassa de bronze per la qual s’enfilen un cargol i una granota. 

A finals de la primera dècada del segle XX, la seva obra canvia d’enfocament i passa 

a centrar-se centra en els projectes de monuments públics. Cal dir que en aquest camp 

l’escultor no es mostra gens innovador, ans al contrari, ja que presenta una concepció 

vuitcentista obsoleta, plena d’elements descriptius, d’al·legories i de personificacions. 

Compositivament, el Monument commemoratiu a les Corts, Constitució i setge de 

Cadis, el monument a Cervantes a Madrid, i els monuments eqüestres d’Antonio Maceo 

i d’Ignacio Agramonte estan formats per una columna o pedestal de gran alçària, sobre 

el qual s’exalta la figura del personatge victoriós, i la base està poblada d’al·legories i 

personificacions. En aquests projectes tornem a trobar molta descripció del tema del 

monument, un recurs que l’escultor ja havia utilitzat en obres anteriors, com en el de 

Francesc de Paula Rius i Taulet (1896) o bé el Monument de Legazpi i Urdaneta (1893) 

amb destinació a Manila. Tanmateix, val a dir que si el projecte del Monument a 

l’aviador Salvador Hedilla presenta un estil i una composició del passat, mostra en 

canvi, atributs del segle XX, com és la representació d’un biplà. 

Per cloure aquest apartat direm que, tot i que Josep Campeny va practicar diferents 

estils, les seves escultures mostren una empremta personal inconfusible, tret que ja es va 

posar en relleu l’any 1892, des de les pàgines de la revista La Tomasa, quan es diu que 
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presenta una factura tan típica que les seves obres no necessiten ser signades i que el seu 

nom surt de totes les parts del bloc evidenciant la mà del gran mestre.20 

                                                 
20

 «[...] Campeny ho reuneix tot, inspiració, cop d’ull, talent i una factura tan típica que sas esculturas no 
necesitan ser firmadas; lo nom de Campeny surt de totas las parts de bloch al temps de surtir d’ell la 
creació inspirada del gran mestre [...]». A.F.C. «D. Joseph Campeny», La Tomasa, 10/06/1892, p. 324.  
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TÈC	IQUES I MATERIALS 

Per realitzar la seva obra escultòrica Josep Campeny va treballar diverses tècniques i 

materials segons el destí de cada peça. Així doncs, en la seva producció trobem 

terracotes, obres en bronze, obres en marbre, obres en pedra i obres en fusta  

De totes les tècniques que va emprar destaca el modelat en fang, amb el qual ja hem vist 

que tenia un gran domini. Emilio Orduña Viguera a Pequeñas monografías de arte 

considerava que l’artista modelava amb rapidesa i decisió: 

«[...] Su físico revela las huellas del estudio, que le obliga al natural descanso; pues 

si algunas veces, sin darse cuenta de ello, deja el trabajo para fumar un cigarro, lo 

que en rigor ejecuta es un medio de distraer la imaginación, pues á pesar de las 

muchas visitas de personas distinguidas que se honran al freqüentar su estudio-

taller, no interrumpe su tarea, sino que sostiene una conversación á la vez que 

modela con rapidez asombrosa, dando trazos decisivos ó colocando barro con 

valentía peculiar de su genio [...]».21 

Tot i que la seva destresa de l’artista en el modelat era ben coneguda, els elogis es 

van anar repetint en diverses publicacions de l’època. El Diario de Tarragona, en un 

article sobre la medalla que va obtenir a l’Exposició Internacional de Viena l’any 1904, 

va comentar que l’escultor havia escrit una pàgina gloriosa a la història de l’art espanyol 

i que els austríacs no havien descobert una glòria nacional, sinó que l’artista ja era 

conegut com un dels paladins del modelat artístic.22 

El fang és un material d’una gran plasticitat que permet recrear el model fins al més 

petit detall. A aquesta característica també s’hi ha d’afegir que és un material econòmic, 

per la qual cosa molts escultors l’utilitzaven amb assiduïtat. Així mateix, a causa del seu 

baix cost, a vegades les terracotes es pintaven per imitar d’altres materials o per donar 

més realisme a les peces. Entre les obres pintades de Josep Campeny podem ressaltar 

Colombina o l’escultura d’un xinès que simulava el ferro oxidat.23 

«Barcelona artística: [...] Un busto del señor Campeny, representando un chino 

de anchas mandíbulas y pómulos salientes, es notable por la verdad etnológica 

del tipo y la exactitud con que está imitado el hierro viejo en la superficie del 

                                                 
21 ORDUÑA VIGUERA 1908, s/p.  
22 «[...] Pepe Campeny, acaba de escribir una página gloriosa en la Historia del arte español, triunfando 
gallardamente en la Exposición internacional de Viena. Co es que los austriacos nos hayan descubierto 
una gloria nacional; Campeny era ya ventajosamente conocido como uno de nuestros primeros paladines 
del modelado artístico». Diario de Tarragona, 21/06/1904, p. 1. 
23 La Vanguardia, 16/01/1883, p. 340. 
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busto, gracias á oportunos baños del color del óxido y á los bruñidos con 

plombagina de las partes salientes; el aspecto del busto, es pues, original, su 

modelado seguro y un asunto mas científico y razonado que el enjambre de 

“incroyables” y manolas que bajo la dominación de celebérrimas operetas bufas 

se incubaron y dieron á luz».24  

Entre la burgesia les terracotes de tipus bibelot van tenir una gran acceptació i per això 

se’n van fer en sèrie. Les peces seriades de l’artista igualadí van ser sobretot terracotes 

de toreres i de Manolas. És el cas, per exemple, de Torera amb pandereta, de la qual 

coneixem uns quants exemplars. Aquestes sèries les feia sobre una base seriada en què 

afegia barbotina per fer els trets de la cara com el nas, els ulls, etc. En algunes ocasions 

també podem observar que fa variants d’una mateixa peça. Per exemple, agafa un 

mateix rostre i li canvia els complements: li posa un barret, una mantellina..., entre 

d’altres. L’any 1894 Álbum Ibero Americano va publicar una Colombina i una Maja que 

sembla que tinguin la mateixa cara. 

 
Dos bustos en terracota realitzats en sèrie a partir del mateix model femení [Cat. 39 i 63] 

                                                 
24 La Publicitat, 27/01/1883, p. 2 
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Tal com va indicar Alfred Opisso, l’escultor també va fer peces en majòlica, com per 

exemple el centre on hi havia representada una còmica processó d’ànecs descrita pel 

crític.25 

Un altre material que va treballar força va ser el guix. Aquest material, que també és 

econòmic, era utilitzat per la majoria dels escultors en les obres que presentaven a les 

exposicions de Belles Arts. Posteriorment, però, aquestes peces de guix es podien passar 

a bronze i, per tant, els guixos es destruïen perquè als tallers no hi havia prou espai. 

Aprofitant aquest fet, Víctor Balaguer va tenir la iniciativa de recollir-los i fer-ne un 

museu. 

Un dels pocs guixos conservats de Josep Campeny que avui podem estudiar és el de 

l’obra In Extremis, que és als magatzems del Museu Nacional d’Art de Catalunya en 

força mal estat i pendent de ser restaurat. No obstant això, en l’escultura podem apreciar 

un gran realisme i un tractament minuciós de la textura del pèl de l’animal resultat 

d’una observació atenta del natural. Una altra obra en guix que s’ha conservat de 

Campeny és Cabirol o daina atacada per una àguila, que va realitzar a partir d’una 

cérvola reial de Sant Umberto que va adquirir a Lisboa i que posteriorment va donar al 

parc zoològic de Barcelona.26 

   
In Extremis, guix, 1906. Museu Nacional d’Art de Catalunya, secció de reserva [Cat. 185] 

                                                 
25 «Centro destinado a ser reproducido en mayólica, consistente en una maceta á cuyo alrededor va 
dando vuelta una procesión de patos de la más cómica expresión». OPISSO 1900, p. 26. 
26 «El escultor barcelonés señor Campeny, ha regalado al Ayuntamiento con destino á la colección 
zoológica del parque, una magnífica cierva real de San Humberto, que adquirió recientemente en Lisboa 
el citado artista y que le sirvió de modelo para las obras que figuran en la Exposición de Bellas Artes de 
la ciudad». La Vanguardia, 30/05/1894, p. 2. 
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Emilio Orduña Viguera va explicar el sistema de treball de l’escultor arran d’una 

visita que va realitzar al seu taller, on va poder veure esbossos i estudis parcials de 

membres aïllats, tots molt ben modelats, com si s’haguessin buidat del natural. Per tots 

els racons de l’estudi hi havia fragments i apunts fets d’impressions del moment, sempre 

evidenciant l’estima que l’escultor sentia envers aquest gènere.27 

Aquests estudis i esbossos que esmenta el crític els podem apreciar en el dibuix del 

seu taller que va publicar la revista La Ilustración Artística.28 

Pel que fa a les escultures de Josep Campeny que van ser passades a bronze, segons 

els llibres de registre de la foneria Masriera es van utilitzar dues tècniques: la cera 

perduda, que era la més habitual ―i de la qual els Masriera eren capdavanters― i la del 

bronze a la terra, una tècnica que va utilitzar en diverses escultures, com Desertor de 

1893.29 

Així mateix, també disposem d’informació sobre el material emprat en les escultures 

dels nens de les fonts de Barcelona, que van ser foses en bronze per la foneria Morales. 

La classe de bronze havia de ser l’anomenat bronze de canó refinat. La fosa de les 

figures i altres motius decoratius s’havia de fer segons la tècnica de la cera perduda amb 

una espessor mínima de vuit mil·límetres. I el color o pàtina del bronze havia de ser de 

l’anomenat florentí.30 

En alguna ocasió les seves obres també es van passar a ferro, com és el cas de 

l’escultura de Cicomedes Pastor Díaz, que va ser fosa en ferro i després recoberta per 

una capa de bronze als tallers de l’Arsenal Civil de Wohlgemuth a Barcelona.31 Això es 

feia per abaratir el cost de la peça. 

En el treball dels relleus en bronze de l’artista, es pot observar una espècie de 

schiacciato per mostrar diferents nivells de profunditat, per exemple, als relleus del 

monument als defensors de Girona, a la làpida als herois defensors de Tarragona o als 

medallons que s’havien de col·locar al costat del grup escultòric del primer misteri de 

dolor a Montserrat. 

                                                 
27 «En nuestra última visita á su estudio pudimos apreciar bocetos y estudios parciales de miembros 
aislados, admirablente modelados, cual si fuesen vaciados del natural, viendo por doquier fragmentos, 
apuntes é impresiones del momento; pero siempre revelando el cariño hacia este género, cuyo estudio le 
entusiasma». ORDUÑA VIGUERA 1908, s/p. 
28 La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 311. 
29 Arxiu foneria Codina, fol. 25. 
30 AAB. Obres públiques, expedients vells 1912, núm. 880. 
31 La Vanguardia, 24/01/1891, p. 1. 
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Làpida als herois defensors de Tarragona, 1911. (Detall). 
 Casa museu Castellarnau de Tarragona. [Cat. 206] 

Quant a les escultures que va executar en marbre, destaquen principalment les que 

estaven destinades als cementiris, perquè és un material resistent a la intempèrie. No 

obstant això, també trobem peces en marbre en altres llocs, com el Bust retrat d’Emilia 

Pardo Bazán o un gos ajagut. La minuciositat en el treball, una característica de 

l’escultor que ja hem comentat, també és present en aquestes obres de tècnica depurada, 

tal com podem comprovar en la indumentària de l’àngel que remata el Panteó d’Adela 

Labrós, vídua de Boada, al cementiri de Montjuïc. 

 
Panteó Adela Labrós, vídua de Boada. 1889. 

Cementiri de Montjuïc. [Cat. 47] 
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L’artista també va realitzar escultures en diferents classes de pedra, segons la seva 

duresa: pedra de Vinaixa en la figura del Sagrat Cor del Panteó d’Eugènia Vallarín al 

cementiri de Montjuïc de Barcelona, o la pedra d’Alacant en l’obra de Manuel de 

Cabanyes per a l’intercolumni del museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú. 

No sabem del cert si la talla del marbre o la pedra d’aquestes obres va ser feta per 

Josep Campeny, tot i que creiem que era ell qui passava l’obra a material definitiu. Era 

habitual en l’època que un altre escultor fos l’encarregat de dur a terme aquest procés. 

Per exemple, Eusebi Arnau treballava amb Beccini, i Pau Carbonell va passar alguna 

obra a marbre de Rafael Atché, segons es desprèn de la notícia publicada al diari La 

Vanguardia en relació amb l’escultura d’un àngel amb destí a un panteó al cementiri de 

Montjuïc.32 

A partir de l’any 1900 hi ha obres de l’escultor que combinen dos materials diferents, 

com per exemple els gerros del marquès de Marianao, on va treballar el metall i la 

pedra. Aquesta pràctica de combinar materials no era excepcional en l’època. Ho va fer, 

per exemple, Miquel Blay en l’obra, de 1903, Perseguint la il·lusió, en què va utilitzar 

marbre i bronze. 

Pel que fa a escultures treballades en fusta per Josep Campeny, tan sols en coneixem 

dos exemples. Són dues peces idèntiques d’un Santcrist, ambdues signades, que es 

conserven en col·leccions particulars. Fins ara, a part d’aquestes obres no n’hem trobat 

cap més i per tant no sabem quantes en va fer amb aquest material. 

 
Santcrist en fusta. Col·lecció particular [Cat. 253] 

                                                 
32 «En el taller de escultura que D. Pablo Carbonell tiene en la calle Aragón, ha estado estos últimos días 
expuesto un ángel en mármol que dicho artista ha ejecutado según el modelo del conocido escultor 
Rafael Atché, y que está destinado para decorar un panteón de nuestra Cecrópolis. Tanto en la actitud, 
que refleja un estado propio para elevar el ánimo del espectador, como en la expresión del rostro y en 
las líneas del conjunto, ha estado Atché muy afortunado, logrando producir el efecto que se había 
propuesto. Los ropajes muy bien entendidos, completan la armonía general, constituyendo una obra muy 
apreciable de escultura funeraria». Diario de Barcelona, 19/03/1904. p. 3.526. 
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III. OBRA (ETAPES DE L’OBRA) 

Josep Campeny desenvolupà la seva activitat escultòrica durant uns quaranta anys, al 

llarg dels quals la seva obra va evolucionar paral·lelament als esdeveniments històrics, 

polítics i culturals que li va tocar viure. Per aquest motiu hem dividit la producció 

artística de l’escultor en quatre etapes, que coincidirien amb els moments més destacats 

de la història del país. 

• 1a etapa (1879-1888): des dels seus inicis com a estudiant fins a la celebració 

de l’Exposició Universal de Barcelona. 

• 2a etapa (1888-1902): des de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 fins a 

la majoria d’edat del rei Alfons XIII. 

• 3a etapa (1902-1909): des de la majoria d’edat del rei Alfons XIII fins als fets de 

la Setmana Tràgica. 

• 4a etapa: (1910-1922): des de després de la Setmana Tràgica fins a la seva 

mort. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. Etapa 
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Primera etapa (1879 – 1888) 

La primera etapa de Josep Campeny com a escultor començaria en la seva època 

d’estudiant, quan era alumne dels darrers cursos de l’Escola de Belles Arts; a 

continuació vindrien les primeres exposicions a la Sala Parés de Barcelona, l’estada a 

París amb el posterior retorn a la Ciutat Comtal, i l’Exposició Universal de Barcelona de 

1888, en què aquest es consolidà com a artista. 

En la nostra investigació les escultures de Josep Campeny corresponents al període 

de 1879-1888 han estat estudiades a partir de les ressenyes d’exposicions que es varen 

publicar als diaris i revistes de l’època, atès que fins ara s’han localitzat molt poques 

peces. Segons es desprèn dels comentaris i les descripcions de la premsa, els temes o 

assumptes d’aquestes primeres obres eren de caràcter anecdòtic. No obstant això, ja 

estaven modelades amb molta habilitat i mostraven una gran minuciositat en els detalls, 

trets que particularitzarien les escultures de l’artista al llarg de tota la seva carrera.  

La primera terracota de Josep Campeny de la qual tenim notícia és la d’un gos que 

exposà l’any 1877 a la Manifestación de Productos Catalanes de Ciencias, Letras y 

Bellas Artes, Agricultura e Industria, mostra que es va inaugurar el dia 4 de març a 

l’edifici de la Universitat de Barcelona. Un any després, el 1878, l’artista va fer una 

còpia dels quatre atlants que hi ha al basament de l’altar major de l’església de Santa 

Maria d’Igualada. El diari igualadí l’Eco del 	oya es va fer ressò d’aquestes peces, en 

què destacava la seva destresa en el modelat i predeia a Campeny un futur prometedor 

com a escultor.1 

D’aquesta manera Josep Campeny va començar a demostrar molt aviat les seves 

aptituds escultòriques, tal com es pot comprovar en l’obra de tema mitològic Prometeu 

encadenat, que fou exposada a la Sala Parés l’any 1879. L’escultura representa l’escena 

en què l’àguila es menja el fetge del captiu Prometeu com a càstig per haver robat el foc 

als déus a fi de donar-lo als homes. Tot i la complexitat de l'assumpte, l’escultor el 

resolgué amb molta traça mostrant el cos del personatge retorçat pel dolor. Així mateix, 

                                                 
1Eco del 	oya, 27/10/1878, p. 3. 
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la composició ens remet al projecte sobre el mateix tema que va fer Antoni Fabrés el 

1876. 

 
Prometeu, guix patinat, 

1879  

Conservat a l’Ateneu 
Igualadí [Cat. 4] 

 
Prometeu, bronze 1972 

[Cat. 4 a]  

 
Antoni Fabrés, 

1876 
 

El talent que evidencià el jove artista en les seves primeres obres, però, no va ser 

suficient per obtenir la pensió Fortuny d’escultura, que havia estat convocada el mes de 

setembre del mateix 1879 i que va recaure en Josep Llimona. El jurat va considerar que 

l’obra El fill pròdig de Josep Campeny presentava algunes parts ben modelades però 

que d’altres es mostraven poc aconseguides. 

L’escultor va començar a obrir-se camí dins la professió a inicis dels anys vuitanta, 

època d’una gran prosperitat econòmica, que va ser retratada per Narcís Oller en la 

novel·la La febre d’or (la seva obra literària més coneguda, publicada en tres volums 

entre els anys 1890 i 1892). Aquesta eufòria financera es devia principalment als guanys 

que la classe dominant havia obtingut en la indústria metal·lúrgica i del tèxtil, com 

també per les exportacions del ferro, el plom i el bronze. A més, la producció de vi 

travessava un bon moment a casa nostra, beneficiada per la fil·loxera que llavors 

afectava tot França (tot i que poc després aquesta malaltia de la vinya també arribaria a 

Catalunya).  

Així doncs, els burgesos que s’havien enriquit a conseqüència dels seus negocis —i 

que retratà Narcís Oller—, feien inversions borsàries cada vegada més especulatives. A 

partir del 1883, aquestes operacions les van portar a terme al Casino Mercantil del 

carrer Avinyó de Barcelona —edifici més conegut com a el borsí—, que fou projectat 

pel mestre d’obres Tiberi Sabater i inaugurat aquell mateix any. A la façana de l’edifici, 

flanquejant l’accés, s’hi van col·locar dues escultures al·legòriques de la indústria i el 

comerç —símbols de l’activitat econòmica a Catalunya—, que van ser executades per 
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dos escultors representatius del moment: Joan Roig i Soler (1835-1918), —que fou 

mestre de Josep Campeny— i Rossend Nobas (1838-1891).  

Amb tot, però, uns anys abans la Ciutat Comtal va viure una important transformació 

social i urbanística que s’inicià l’any 1856 amb l’enderroc de les muralles per motius de 

salubritat. Aquest canvi va continuar el 1860 amb l’aprovació del Pla Cerdà —que va 

provocar l’expansió de la metròpoli al llarg de les dues dècades següents— i va arribar 

al punt més àlgid amb l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, de la mà de 

l’alcalde Francesc de Paula Rius i Taulet. 

Aquesta remodelació urbana també es va fer amb l’objectiu de convertir Barcelona 

en una ciutat cosmopolita i moderna. El model a seguir era París, d’on sorgien les 

novetats culturals i tecnològiques. Per això, a Barcelona es van crear noves 

infraestructures i es van adequar les ja existents amb l’objectiu de preparar la metròpoli 

per al gran esdeveniment de 1888 que li obriria les portes d’Europa. Les exposicions 

universals de París, Viena, etc., es veien com a factors que potenciaven les ciutats 

europees i que les convertien en plataformes de grans esdeveniments de progrés. 

La transformació que va convertir Barcelona en una ciutat moderna va comportar 

l’aparició de noves realitats, de les quals Josep Campeny va esdevenir un testimoni 

excepcional. D’aquestes, en destacaríem l’enllumenat elèctric dels carrers, la 

construcció de primer mercat fora muralles o la creació del Museu Martorell.  

Pel que fa a l’enllumenat de la via pública, cal tenir en compte que fins el 1853 no es 

va il·luminar el passeig de Gràcia amb llum de gas. La il·luminació dels carrers va 

afavorir uns nous hàbits socials com el fet d’anar al teatre de nit. Respecte als mercats 

coberts, es van concebre durant el segle XIX a conseqüència de l’augment de població, 

de l’aparició d’intermediaris i de la millora dels mitjans de transport. Així mateix, el 

primer mercat cobert fora muralles que es va construir a Barcelona va ser el Mercat de 

Sant Antoni, un reeixit exemple de la indústria del ferro que projectà l’arquitecte Antoni 

Rovira i Trias i que es va inaugurar l’any 1882. Quant a la creació del Museu Martorell, 

té l’origen en la col·lecció que l’arqueòleg Francesc Martorell Peña (1822-1878) va 

deixar a la ciutat. El museu es va inaugurar al parc de la ciutadella l’any 1882 i va 

significar un impuls per a les ciències naturals de Barcelona, les quals van tenir un paper 

destacat a finals del segle XIX i començaments del segle XX, sobretot gràcies a difusió 

del coneixement científic que desenvolupava la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
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Barcelona des del moment de la seva creació, el 1764.2 A banda i banda de l’accés al 

Museu Martorell es van col·locar dues escultures de l’artista Eduard B. Alentorn: una 

representava el naturalista Fèlix de Azara (1742-1821) i l’altra, el botànic i farmacèutic 

Jaume Salvador (1649-1740). 

Barcelona es va convertir en una gran ciutat amb una classe social adinerada que 

anava als teatres, als restaurants de luxe i a altres llocs singulars, com la confiteria de 

Pere Llibre o la Sala Parés.3 En aquesta galeria d’art la burgesia adquiria obres per 

decorar casa seva i per mostrar aquesta nova posició social assolida, que també farien 

evident amb els encàrrecs de retrats pintats o esculpits.  

Les primeres obres exposades per Josep Campeny a la Sala Parés a l’entorn del 1880 

van ser un bust en terracota d’un conegut personatge de Barcelona, amb una semblança 

notable, i un grup d’un cérvol i un gos esbossat amb facilitat, un gos llop i una manola. 

Una mostra de l’interès que despertaven els progressos de Josep Campeny entre els 

seus paisans igualadins la trobem al diari La Colmena de Igualada,4 que va reproduir 

unes paraules que havien estat publicades prèviament a Progreso de Sans. 

En aquest diari s’explicava que en tractar-se d’un compatrici es copiava el text que 

destacava un bust fet amb correcció i bon gust, i un gos llop còpia del natural que 

evidenciava els estudis que feia l’escultor. També es ressaltava la facilitat de l’execució 

de l’artista i el convidaven a fer obres de més envergadura que sabien que havia 

projectat. 

Així mateix, d’entre les escultures de tema anecdòtic —que eren molt aplaudides per 

la burgesia d’aleshores—, destaca l’obra Dos nois saltant un sobre l’altre de 1881, en 

què dos pillets es diverteixen amb el popular joc infantil de saltar i parar. El diari La 

Colmena de Igualada —que seguia amb atenció les exposicions de l’escultor— va 

reescriure la crítica de la mostra de la Sala Parés, ja publicada al diari El Diluvio, en què 

s’afirmava que la representació de dos nens jugant al joc comú a Catalunya i Itàlia era 

una idea nova, feliç i molt escultural. A més, el crític comenta que no pot donar-se 

joguet més senzill, atrevit i apropiat per a l’autor, i que trobar la idea ja és un mèrit 

perquè revela un artista que observa i imagina. No obstant això, afegeix que la peça es 
                                                 
2 El 1894 es va inaugurar el nou edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, a la rambla 
de les Flors, projectat per l’arquitecte Domènech i Estapà. A la façana figuren les escultures de dos genis 
alats, que representen la ciència i l’art de Rafael Atché. «Primero: queda fijado de común acuerdo, el 
precio de cuatrocientos cincuenta duros, como valor de los modelos en yeso y barro, ejecutados por el 
señor Atché para vaciado de los dos genios alados, representando la Ciencia y el Arte, que decoran la 
fachada de la Academia...» Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.  
3 Per a més informació, consulteu MARAGALL 1975. 
4 La Colmena de Igualada, 9/01/1881, p. 5. 
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ressentia pel fet d’estar feta de memòria, o almenys de no expressar amb franquesa els 

tipus dels nois que estan jugant. Finalment, la crònica clou amb una cordial felicitació a 

l’escultor al qual s’encoratja a seguir amb encert el difícil art al qual es dedica, a més de 

pronosticar-li futurs èxits amb els quals esdevindrà una glòria catalana.5 

 
Saltar i parar, 1881 [Cat. 12] 

                                                 
5 «En otro lugar de este número hemos copiado de ‘El Progreso’ de Sans un suelto referente á una de las 
obras producidas por nuestro ilustre compatricio Sr. Campeny. Posteriormente hemos leído en ‘El 
Diluvio’ lo siguiente: Como esculturas de fantasía hay una del Sr. Campeny, que representa a dos niños 
jugando a saltarse uno á otro, por encima del cuerpo doblado, juego común a Cataluña é Italia. La idea 
del artista es nueva, feliz y muy escultural. 	o puede darse un juguete más original, sencillo, atrevido y 
apropiado al arte del autor. Solo hallar la idea ya es un mérito, porque revela a un artista que observa é 
imagina. 	o hemos podido juzgar de la ejecución, por estar colocada la obra en un sitio donde no podía 
verse bien. 	os ha parecido que se resentía demasiado de estar hecha de memoria, ó al menos de no 
expresar con franqueza los tipos de muchachos que están jugando. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Campeny, y le alentamos para que prosiga con acierto en el difícil arte a 
que se dedica, bien seguro de que alcanzará mayores lauros, y su nombre llegará a ser una gloria 
catalana y de nuestra ciudad que le ha visto nacer». El Diluvio, 5/01/1881, p. 121. 
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Poc després Josep Campeny va presentar aquesta mateixa obra a l’Exposició 

Nacional de Belles Arts de 1881 a Madrid, sobre la qual el crític d’art Carles Pirozzini 

escriu a la revista La Renaixensa l’article ‘Catalunya á la Exposició Nacional de Belles 

Arts’.6 En l’article ressalta l’expressivitat del grup i el tractament de la carn i de la roba:  

El crític explica que cal admirar la intenció i la naturalitat donada a les dues figures. I 

afegeix que l’artista ha buscat com a protagonistes de l’obra a dos pillets presentats amb 

posició expressiva, moviment de línies graciós i molt viu. També comenta les 

condicions favorables que Campeny posseeix per a l’escultura. I finalment posa en 

relleu la qualitat donada als rostres i a la vestimenta. 

Deduïm que Josep Campeny es devia sentir molt satisfet d’aquesta obra perquè els 

seus descendents conserven una fotografia que l’artista va dedicar a la seva esposa quan 

la va conèixer el 1888: «A Juanita Arró. Recuerdo de José Campeny». 

Actualment, en una de les sales del Palau Muntaner de Barcelona7 —seu de la 

Delegació de Govern a Catalunya des de 1980—, hi ha una variant en bronze d’aquesta 

peça, de dimensions reduïdes, tot i que li falta el cistell d’entremig de les cames. A 

Badalona també hi ha una font ornamentada amb el mateix grup.  

Una altra escultura que presenta reminiscències populars com les que hem vist a Dos 

nois saltant un sobre l’altre —també coneguda com a Saltar i parar, on els nens són els 

protagonistes— és la terracota La cucanya (1883). Aquesta peça representava el joc 

típic de les festes catalanes, en què uns pillets s’enfilaven a un pal ensabonat per 

aconseguir agafar el premi que s’hi havia lligat a dalt de tot. El premi podia consistir en 

una banderola, tal com podem veure en la imatge que publicà La Ilustración.8 

La visió de cronista de l’època que donà Josep Campeny en aquesta obra també hi 

devia ser en l’escultura Músic ambulant (1882), que representa una figura habitual en 

els carrers de Barcelona de l’època. D’altra banda, el mateix tema ja l’havien plasmat 

abans altres artistes com Rembrandt van Rijn (1606-1669), Adriaen van Ostade (1610-

1685), etc. 

Pel que fa al modelat de personatges literaris o de ficció, destaca la terracota 

Mefistòfil (gener 1881), el personatge de l’obra tràgica Faust, de Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832) —de la qual Enrico Boito (1842-1918) adaptà el llibret de 

                                                 
6 PIROZZINI, C. «Catalunya á la Exposició Nacional de Belles Arts III». La Renaixensa. Barcelona 
7/04/1881, pp. 2.172-2.173. 
7 Carrer Mallorca, 278, de Barcelona. 
8 La Ilustración, 9/12/1883, p. 48. 
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l’òpera9—, on el protagonista es ven l’ànima al diable a canvi de coneixement. El crític 

Frederich Prieto, a La Ilustració Catalana, va dir que Mefistòfils de Campeny té bones 

qualitats, ben presa l’actitud, però és obra de poques pretensions.10 D’altra banda, 

l’escultura Espadatxí, amb xamberg i embolcallat amb una capa (1882), que 

possiblement també reproduïa un personatge de ficció, ressaltà per la seva composició i 

l’actitud expressiva. 

L’afició de Josep Campeny per la caça es fa palesa en el relleu ovalat d’Al·legoria de 

la caça (1882), on hi ha dues aus mortes fetes del natural. D’altra banda, l’escultor 

també va modelar escultures d’influència francesa com la titulada 	ostre pervindre 

(1882), que simbolitzava una al·legoria del treball. Tal com evidencia La Ilustració 

Catalana, la peça —que representava la figura pensant d’un jornaler— personifica la 

trista situació a què poden veure’s abocats els homes a causa de la indústria. En la 

terracota Labor Prima Virtu, signada el 1884, torna a treballar sobre aquest tema. 

Durant aquests anys vuitanta Josep Campeny va realitzar tot tipus de bustos, alguns 

dels quals recorden personatges del passat, com ara el bust Soldat Gal (1882).11 Segons 

la premsa de l’època, destacava per les faccions dures del rostre i perquè estava ben 

modelat. Pensem que aquesta obra podria ser la mateixa que Vercigentorix, de què 

parlarem més endavant. 

El bust de Sancho Panza, company inseparable d’aventures del Quixot, fou exposat a 

l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú de 1882, al costat d’altres, com els bustos 

Asiàtica, Indi, Índia, i Xinès —aquest últim va ser fet a partir d’un estudi del natural—. 

L’exotisme de les peces reflectien l’interès de l’època per les diverses races humanes, 

tal com es pot comprovar en els articles que es publicaren en les revistes il·lustrades i en 

les pintures d’artistes romàntics com Eugène Delacroix (1798-1863), Josep Tapiró 

(1836-1913), o Marià Fortuny (1838-1974), entre altres. 

De la mateixa manera, Josep Campeny va retratar personatges rellevants de l’escena 

catalana, com el director de Teatre Català i actor Lleó Fontova (1883). Sobre aquesta 

peça, el diari L’Esperit Català va dir que tenia una notable semblança amb el retratat i 

                                                 
9 Segons La Renaixensa, l’autor era Enrich Boito, però pròpiament va ser Arrigo. 
10 PRIETO, F. «Bellas Arts». La Ilustració Catalana, Barcelona. 20/02/1881, p. 183.  
11 […] l’altre es un tipo de guerrero galo o germánich; de faccions duras, y vigorosas y hercúleas 
formas, cual testa cubreix lo casco: reconeixém que es un tan dificil traduhir una expressió determinada 
en certa clase de bustos, y aquesta consideració nos l’hem feta contemplant aquesta obra de factura 
desembarassada y en la que s’ respira la genialitat de son autor, lo señor Campeny. Un pas més y 
Catalunya contarà entre’ls escultors que li donan justa fama, altres noms dignes de figurar prop 
d’aquells per obras en que brillin facultats poderosas y l’esperit dels nostres temps. BARADO, F. «Belles 
Arts». La Ilustració Catalana, 15/02/1882, p. 63. 
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que l’expressió era encertada. A més, s’animava l’escultor a tirar endavant i se li 

pronosticava que seria un escultor de molta vàlua.12 També va fer un bust del conegut 

cantant líric Angelo Masini (1844-1926), el tenor que va inaugurar la temporada de 

primavera del Gran Teatre del Liceu de l’any 1883 amb les òperes L’Africaine i Les 

Huguenots. Josep Campeny representà —en una escultureta d’uns tres pams que s’havia 

de passar a bronze13— el tenor Masini vestit de Vasco da Gama, el personatge principal 

l’òpera L’Africaine de Giacomo Meyerbeer (1791-1864). Segons el llibret de Scribe, 

L’Africaine narra les aventures de Vasco da Gama per la costa de Madagascar, on 

s’enamora d’una captiva i l’acaba portant a Portugal. Així mateix, l’escultor també 

modelà el tenor amb la indumentària de Les Huguenots, l’òpera del mateix compositor 

Meyerbeer i amb llibret de Scribe i Deschams, que explica els enfrontaments entre 

catòlics i protestants.14 

Segons deduïm de la documentació consultada, sembla que era habitual que els 

artistes representessin plàsticament els actors i els personatges teatrals protagonistes 

dels espectacles dels teatres barcelonins d’aleshores.  

El perquè d’aquest interès pels personatges de l’escena teatral el trobaríem en el 

llibre de Rosa Cabré, que explica que aquests espectacles estan pensats per a la 

burgesia, que tenia un paper social cabdal en aquell moment. La burgesia omplia els 

teatres i, sobretot, el Liceu, un espai de reunió que era molt més que un escenari 

musical. Cabré afegeix que l’òpera era l’efemèride amb més impacte social del moment, 

ja que a l’interior s’oferia una doble representació: una al prosceni i l’altra a la platea. 

La societat catalana de finals del segle XIX necessita cada cop més uns espais de 

sociabilitat pensats no tan sols perquè els ciutadans hi puguin veure alguna 

representació artística, sinó també —i potser amb més força— perquè hi puguin ser 

vistos.15 

L'any 1884 Josep Campeny era a París, la capital artística europea, per continuar la 

seva formació artística. En aquesta ciutat fou premiat al Saló de París de 1884 per 

l’escultura Populus. L’obra representava un noi adolescent sense camisa que sosté amb 

la mà dreta les taules de la llei, mentre que amb l’esquerra acaricia el cap d’un lleó que 

                                                 
12 De notable parescut y d’expressió acertada es lo retrato del popular actor Sr. Fontova, executat en 
barro per lo jove esculptor Campeny. Estudie y tire avant, y no hi ha dubte que arribarà á esser artista 
de molta vàlua». L’Esperit Català, 18/03/1883, p. 6. 
13 Gaceta de Cataluña, Barcelona, 8/04/1883, p. 2; i 18 abril 1883, p. 1.  
14 La Vanguardia, Barcelona, 21/04/1883, p. 2.540. 
15

 CABRÉ 2004, p. 23. 
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té als seus peus. Més endavant, tornaria a exhibir aquesta peça a l’Exposició Universal 

de Barcelona de 1888. 

Cal recordar que a París Josep Campeny va conèixer l’obra dels grans animalistes 

francesos com Antoine-Louis Bayre i Emmanuel Frémiet, que el van influir. Així doncs 

començà a modelar animals del jardí d’aclimatació, com per exemple la terracota d’un 

ós amb una presa, titulada Glasie.16 També a París, segons indica Carlos Ossorio i 

Gallardo (1864-1921) a Pluma i Lápiz, l’artista va rebre menció per les escultures Els 

reis de la natura i Gladiador vençut.  

Quan l’escultor torna a Barcelona, continuà exposant les terracotes de temes populars 

que tan agradaven a la burgesia com, per exemple, les d’assumptes taurins. Aquests 

motius tenien una llarga tradició en la pintura espanyola i fins i tot havien influït artistes 

francesos com Édouard Manet (1832-1883) i el taller de Carolus Duran (1837-1917). 

L’obra titulada Una suerte de vara (1886) representava un picador que des de dalt de 

cavall intentava treure forces a l’envestida de l’animal. L’escultura, que més tard es va 

fondre en bronze a la casa Masriera, es va exhibir a l’exposició extraordinària de la Sala 

Parés el desembre de 1886, en què el pintor Ramon Casas també exposà Passada de 

Pica. Anteriorment l’escultor ja havia modelat assumptes relacionats amb les curses de 

braus com Manola (desembre 1880) i Picadora o torera (1882). 

 
“Una suerte de vara”, 1886. Imatge AFC [Cat. 38 a] 

                                                 
16 La fotografia de l’obra va participar a l’exposició del Centenari Campeny d’Igualada de 1858. Al 
darrere hi ha escrit «Escultura de Campeny durante su estancia en París».  
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L’any 1887 Josep Campeny ja era un escultor de renom del qual la crítica artística 

destacava tant les grans obres com les terracotes de saló, com per exemple l’escultura 

titulada Al·legoria dels Pappataci17 que representava els personatges de l’òpera bufa 

L’Italiana in Algeri, de Gioacchino Rossini (1792-1868), basada en el llibret d’Angelo 

Anelli (1761-1820). L’argument de l’òpera se centra en la història de la bella italiana 

Isabella, que se’n va a Alger a rescatar el seu enamorat Lindoro convertit en esclau del 

rei Mustafà. La gràcia amb què estaven modelats els personatges dels tres turcs, que 

s’agrupen darrere un mirall en forma de mitja lluna, va cridar l’atenció al diari La 

Dinastía, que va ressaltar l’especial facilitat que tenia l’escultor per a aquesta espècie de 

treballs.18 

En tornar a Barcelona, Josep Campeny exhibí una vegada més a la Sala Parés obres 

d’influència francesa. En aquesta ocasió, però, no es tractava de temes de denúncia ni 

al·legories del treball, sinó d’assumptes més frívols, com el cas de Colombina (1887): 

és el bust d’una noia de rostre somrient i posat provocador que representava un dels 

personatges de l’antiga comèdia italiana. Aquesta peça evidencia l’obra més banal i 

comercial de l’artista, ja que, com hem explicat abans, la burgesia barcelonina es delia 

per aquest tipus de bibelots, de bona factura i aspecte agradable. De la metixa manera, 

també va despertar l’interès dels crítics d’art. 

L.A, a La Dinastía, destacava la finalitat ornamental de l’escultura dient que dos 

vegades a l’any, a ple hivern i a la primavera el propietari de la sala Parés celebra 

exposicions en les que renova tot el material artístic del saló. Explica que obres noves 

només hi ha un bust de Campeny, un de Clarassó i una figura d’Atché. 

De l’obra de Campeny comenta que és d’estil francés. Representa una colombina 

somrient i provocativa, feta amb donaire i elegancia i plena de gràcia, moviment i vida. 

«[...] Campeny ofrece en esta obra una nota personal y característica, que faltaba en 

cierto modo al modernismo de la escultura catalana». També afegeix El tal busto està 

pidiendo á voces un Barbedienne que lo funda – ó un Sevres que lo cuezca, para adorno 

y recreo de un gabiente a la moda».19 

Quatre anys més tard, Josep Campeny va presentar Colombina a la Primera 

Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891. De la mateixa manera, 

l’escultor també reprengué el tema del retrat amb un bust de Tomàs A. Coll —cònsol de 

                                                 
17 La Dinastía, 15/02/1887, p. 2. 
18 L.A. «Barcelona Artística. Esculturas, pinturas y dibujos». La Dinastía, 16/02/1887, p. 5. 
19

L.A. «Barcelona Artística. La Exposición Parés». La Dinastía, 30/05/1887, p. 1. 
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Guatemala— i un altre de Salvador Vidal i Valenciano, que van ser exposats el 1887 a 

l’aparador de la Casa Llibre, a la cantonada entre el carrer Ferran VII i la rambla de les 

Flors.20 

 
Colombina, 1887 [Cat. 39] 

 

                                                 
20 La Dinastía, 22/05/1887, p. 2. 
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Segona etapa (1888 − 1895) 

La segona etapa de l’obra de Josep Campeny aniria des de la celebració de 

l’Exposició Universal de Barcelona, l’any 1888, fins a la majoria d’edat del rei Alfons 

XIII, l’any 1902. 

En aquest llarg període, durant el qual es van produir fets transcendentals per a la 

història de Catalunya –com ara el desastre colonial o els atemptats anarquistes–, l’obra 

de l’artista va assolir el seu grau de maduresa. Les escultures d’aquesta etapa es basen 

en assumptes molt diversos, que anirien des de temes funeraris fins als bibelots. En 

aquest sentit, el crític de La Dinastía apuntà: 

«[...] Campeny trabaja en figuras para mausoleos, puede, como otros estatuarios 

barceloneses (para los cuales este linaje de encargos han sido y es base de lucro) 

repetir la frase del sepulturero que cita Cervantes en “El loco de la guardilla” Pues 

de los muertos, vivo. Un grupo muy bello tiene Campeny empezado para un 

sarcófago. Al propio tiempo ejercita los palillos en asuntos muy vivientes y muy 

joviales, como son sus donosos bustos de colombinas y sus humoradas en barro 

cocido, a las que tambien se presta su chispeante ingenio y su fecunda imaginación. 

También ha llevado a término –y término feliz- un busto mayor que el natural del 

insigne dramaturgo Federico Soler».1 

El Bust de Frederic Soler, Pitarra, ingressà al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i 

Geltrú l’any 1890, juntament amb altres obres de l’escultor.2 Més endavant, però, amb 

motiu de la mort de l’escriptor, Josep Campeny adreçà una carta al museu en què 

demanava l’obra per a una manifestació de dol. El bust no va tornar mai al museu i 

actualment encara no ha estat localitzat.3 

L’Exposició Universal de Barcelona de 1888 va ser inaugurada el dia 20 de maig al 

Palau de Belles Arts, sota la presidència de Maria Cristina d’Àustria, reina regent 

d’Espanya durant la minoria d’edat del seu fill Alfons XIII, que aleshores tenia dos anys. 
                                                 
1 L.A. «Barcelona Artística», La Dinastía, 17/02/1888, p. 1. 
2 Boletín, 26/02/1890, p. 4. 
3 Amb l’objectiu de trobar aquest bust es va visitar el fons d’escultura de l’Institut del Teatre. Agraïm a 
Carme Carreño haver-nos facilitat la consulta d’algunes de les peces sense atribució. 
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La iniciativa de celebrar l’Exposició es deu a Eugenio Serrano de Casanova (1841-

1920),4 que pretenia imitar les mostres celebrades a diverses ciutats europees com 

Londres, Viena o París. Però la magnitud del projecte i les dificultats presentades van 

fer que la idea fos represa per l’alcalde de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet 

(1833-1889), que fou qui finalment la va portar a terme. L’Exposició Universal de 1888 

va ésser l’esdeveniment més rellevant de finals del segle XIX celebrat a Catalunya.  

Tal com hem comentat més amunt, l’Exposició va comportar una sèrie de reformes i 

millores a la ciutat que van afavorir la seva projecció internacional. Com diu Rosa 

Cabré, Barcelona per primera vegada es donava a conèixer com una gran ciutat 

Europea.5 

D’entre les diferents reformes urbanístiques de la capital catalana, en destacarem les 

que van afectar els antics terrenys de la Ciutadella, que és on tindria lloc l’Exposició 

Universal. Aquesta zona havia estat propietat militar fins a l’any 1869, quan va ser 

cedida a l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de convertir-la en un espai públic. 

Així mateix, la voluntat de l’Ajuntament d’ornamentar la Ciutat Comtal es va traduir en 

un augment del nombre d’encàrrecs oficials als escultors. Com a consequència d’aquest 

fet, la praxi de l’escultura es va veure beneficiada per l’aparició de tot un estol de joves 

artistes que van configurar el panorama artístic català de finals del segle XIX i 

començaments del XX, entre els quals hi havia Josep Campeny. 

En els anys previs a l’Exposició de 1888, a Barcelona, es van erigir monuments que, 

amb el pas del temps, han esdevingut símbols de la ciutat, com el Monument dedicat a 

Cristòfol Colom, de Rafael Atché, i les escultures del parc de la Ciutadella: La 

senyoreta del paraigua, de Joan Roig i Solé, el Monument al general Prim, de Lluís 

Puiggener, a més de les figures de la cascada, executades per diferents escultors. De la 

mateixa manera, als carrers de Barcelona destaquen, entre d’altres obres, el Monument 

dedicat al músic Anselm Clavé, de Manuel Fuxà, i les escultures del Saló de Sant Joan 

realitzades per diversos artistes.  

L’Exposició Universal de 1888 també va tenir una vessant lúdica en què els 

barcelonins van gaudir de les diverses festes i celebracions que s’organitzaren dins el 

marc de l’Exposició. Així doncs, un dels principals atractius de la mostra –sobretot pel 

                                                 
4 «Eugenio Serrano de Casanova, ex militar carlí que havia viatjat força per Europa i que havia tingut 
ocasió de conèixer a fons les exposicions Universals de Londres, Viena i París, entre d’altres. A la 
vegada, coneixia bé el desenvolupament industrial i comercial de Barcelona.[...]». DURAN, Pere. 
«L’exposició Universal i l’embranzida d’una Barcelona nova», Barcelona. Metròpolis Mediterrània. 
Núm. 10, Hivern 1988-89. 
5 CABRÉ 2004, p. 32. 
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que tenia de novetat– va ser el globus captiu des del qual el fotògraf Antoni Esplugas va 

fer les primeres fotografies aèries d’Espanya. 

En aquest context, i com no podia ser d’una altra manera, un escultor inquiet i 

entusiasta com Josep Campeny no podia perdre’s l’oportunitat de participar en el gran 

esdeveniment de què Barcelona fou protagonista. Per això l’artista va prendre part al 

certamen amb les escultures Populus, Saltar i parar, i Bust de Torera,6 per les quals va 

obtenir una gratificació de quarta classe.7 

Pel que fa a l’obra Populus, que va ser guardonada al Saló de París de 1884 i de la 

qual ja hem parlat en la primera etapa d’aquest estudi, recordarem que era un treball 

ambiciós. Amb motiu de l’exposició, el setmanari satíric L’Esquella de la Torratxa 

publicà un dibuix caricaturesc que representava un noi mig nu acompanyat d’un gos. Al 

braç portava una tauleta imitant les taules de la llei de Moisès, de l’Antic Testament, a 

la qual es va afegir: «Pagos, contribució....». A la llegenda del peu d’imatge es llegeix: 

«Tot li han pres menos lo gos perquè l’haurien de mantenir». 8 

             

Populus, guix, 1884. I dibuix còmic que es va publicar a L’Esquella de la Torratxa el 1888 [Cat. 34] 

                                                 
6 Exposición Universal de Barcelona 1888. Catálogo especial de las obras de pintura, dibujo, gravados, 
litografias, acuarelas, etc. Escultura y arquitectura expuestas en la Sección española del Palacio de 
Bellas Artes 1888. 
7 AAB. Jurado de la Exposición Universal de Barcelona. Remisión de listas nominales de expositores 
propuestos para recompensas. Expo 1888. Núm Caixa: 42766.  
8 L’Esquella de la Torratxa, 27/10/1888, pp. 675, 676. 
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Quant al grup Saltar i parar, on dos nens es diverteixen jugant al tradicional joc 

infantil de saltar l’un sobre l’altre i que ja ha estat comentada abans en relació amb 

l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1881, també va ser satiritzat per La 

Esquella de la Torratxa en un dibuix on els rostres dels dos pillets van ser substituïts 

per la caricatura de dos polítics: Mateo Sagasta (1825-1903) i Cánovas del Castillo 

(1828-1897). A la base de l’escultura hi posa poder i al peu del dibuix s’hi llegeix «Lo 

torn dels partits», que reflecteix el panorama polític del moment, en què s’alternaven 

els governs de Sagasta –representant del partit lliberal– i de Cánovas del Castillo –

representant del partit conservador. 

 

Saltar i Parar, 1881 [Cat. 12] 

Finalment, el Bust de torera que va ser presentat a l’Exposició responia a la típica 

terracota seriada que l’escultor va realitzar en nombroses ocasions. 

En relació amb aquestes peces que Josep Campeny va enviar a l’Exposició, La 

Dinastía va publicar que Campeny esposaria un guix de grans dimensions, al·legòric, 

que l’autor defineix com a escultura seriosa i estudi acadèmic d’importància. També diu 

que al costat d’aquesta escultura de cos baronívol hi hauria els graciosos caps femenins 

coberts amb la lligadura de colombina o el barret calañés de maja. Els pillets jugant a 

saltar i parar, grup en guix del qual diu que és atrevit i que presenta dificultats, 

completaran el que va exposar l’artista, de qui afegeix « […] este artista en quien si lo 
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clásico y reposado y grandioso suele hallar albergue y albergue digno, lo vivaz, lo 

ingenioso y lo jovial viven como en casa propia».9  

La participació de Josep Campeny a l’Exposició Universal de Barcelona li va 

proporcionar l’oportunitat de donar a conèixer la seva obra a un públic més ampli. A 

més, va representar el començament d’una carrera plena d’èxits que va anar 

acompanyada de nombrosos encàrrecs per part d’una selecta clientela burgesa.  

Entre els diversos temes que l’escultor va conrear al llarg de la seva vida artística, 

s’han de tenir en compte els de caràcter funerari, que va realitzar per a diferents 

cementiris d’arreu de Catalunya, d’Espanya, i fins i tot d’Hispanoamèrica. De totes les 

necròpolis on l’artista va treballar, sobresurt la de Montjuïc de Barcelona, per la 

quantitat i qualitat de les escultures. Aquest cementiri acull obres encarregades 

principalment per la societat benestant barcelonina, que es feia erigir el panteó a fi de 

perpetuar la seva vida més enllà de la mort. D’aquesta manera, Josep Campeny va 

arribar a ésser un dels artistes que més va treballar dins el camp funerari i, en aquest 

sentit, el nombre d’encàrrecs que va realitzar l’any 1889 fou especialment notable. 

El primer panteó esculpit per l’escultor que tenim documentat ara per ara és el 

Panteó de Pere Llibre, erigit l’any 1888 a la via Santa Eulàlia10 de la necròpolis de 

Montjuïc de Barcelona. En aquesta via, que és una de les principals del cementiri 

barcelonès, hi ha destacats treballs funeraris d’artistes notables i estava prohibit aixecar-

hi construccions de grans dimensions per no obstaculitzar la vista.  

El Panteó de Pere Llibre, que fou projectat per l’arquitecte Antoni Rovira Rabassa, 

està presidit per un musculós àngel de grans ales i rostre serè que diposita un pom de 

flors sobre el sarcòfag, mentre els plecs de la tela cauen lliscant per les escales fins al 

terra. Segons va publicar El Diario de Barcelona l’any 1888, era un dels millors 

panteons del cementiri. 11 

                                                 
9 La Dinastía, 22/04/1888, p. 2. 
10 Inaugurat el 17/03/1883. 
11 «El panteón de D. Pedro Llibre es de los mejores que hay en el cementerio de Sudoeste. El ángel que 
hay en el mismo es de Campeny». Diario de Barcelona, 1/11/1888, p. 13.501. 
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Panteó de Pere Llibre, 1888. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 42] 

 
Panteó de José Precioso Roche. Cementiri d’Hellín d’Albacete [Cat. 43] 

Curiosament, s’ha de destacar que al cementiri d’Hellín, a Albacete, hi ha el Panteó 

de José Precioso Roche,12 que és exactament igual que el Panteó de Pere Llibre de 

Barcelona, per bé que desconeixem la data en què es va fer. Aquest fet indica que els 

artistes utilitzaven els mateixos models escultòrics per a diferents necròpolis, tal com 

demostren diversos exemples: el Sagrat Cor de Josep Campeny del Panteó d’Eugènia 

Vallarín, al cementiri de Montjuïc de Barcelona, el tornem a trobar al Panteó de la 

família Ribó de Sant Feliu de Guíxols; igualment, el prestigiat escultor Venanci 

Vallmitjana va fer la mateixa Trinitat per al cementiri del Poblenou i per al d’Arenys de 

Mar, i el Memento Homo d’Enric Clarasó el trobem al cementiri de Montjuïc i al de 

                                                 
12 JORDÁN MONTES 1998, pp. 163 - 178. 
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Saragossa. De la mateixa manera, Rafael Atché va treballar una dona desconsolada per 

al cementiri de Montjuïc i per al de Masnou, i un àngel idèntic per al cementiri de 

Vilassar de Mar i el de Lleida. També, artistes italians com l’escultor genovès Federico 

Fabiani va realitzar un àngel que s’emporta l’ànima del difunt per al cementiri del 

Poblenou de Barcelona i per al cementiri monumental de Staglieno, a Gènova (Itàlia). 

El qui va ser l’arquitecte del cementiri de Montjuïc, Leandre Albareda, va projectar 

un panteó en memòria dels seus pares, «una obra costosíssima i d’exquisit gust».13 El 

va situar estratègicament al final de la via de Sant Oleguer, al capdamunt d’una 

escalinata, per tal de gaudir d’una bona perspectiva de l’obra. Per a aquest monument 

funerari, amb forma piramidal i rematat per un obelisc, Josep Campeny va fer un àngel 

de braços musculosos vestit amb una túnica clàssica ornamentada amb sanefes: en una 

mà porta flors de cascall i en l’altra sosté la palma mortis, que són símbols del somni 

etern i de la victòria. La figura se’ns presenta en actitud reflexiva, asseguda sobre la 

porta d’accés de la cripta capella, acomplint la missió d’àngel de la guarda que vetlla 

per l’ànima del difunt. Tot i que avui no es pot accedir a l’interior de la cripta perquè va 

ser clausurada a perpetuïtat l’any 1922,14 se sap que a l’interior hi ha un crucifix de 

bronze, també de Josep Campeny, i uns retrats en baix relleu, igualment de bronze, obra 

de l’escultor Manuel Fuxà.15 

  
Panteó de Leandre Albareda, 1889. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 45] 

                                                 
13 La Renaixensa, 31/10/1889, p. 6.641. 
14 CATALÀ; MARÍN 2008, p. 197. 
15 La Publicidad, 1/11/1889, p. 2. Desconeixem si aquest objectes encara resten a l’interior de la capella.  
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Les escultures d’àngels tenien força acceptació entre la clientela burgesa i per això 

Josep Campeny, posteriorment als encàrrecs per al cementiri de Montjuïc, en continuà 

fent per a altres cementiris catalans. Així doncs, per al Panteó d’Adela Labrós, vídua 

Boada va esculpir una figura de l’arcàngel Miquel,16 de factura acurada i minuciosa, 

que amb mirada severa i espasa en mà vigila l’esperit del difunt des de dalt de la capella 

per tal de protegint-lo dels perills. El panteó d’estil bizantí fou projectat per l’arquitecte 

Antoni Rovira i Rabassa, amb destinació al cementiri de Montjuïc. 

Per cloure aquest punt sobre els treballs funeraris realitzats per l’ escultor l’any 1889, 

tan sols ens falta afegir l’escultura de l’àngel del Panteó de la família Roura (1889), 

que, dret d’alt d’un pedestal i en actitud de recolliment, sosté un pom de flors amb dues 

mans. 

Escultura de Manuel de Cabanyes 

Amb motiu de la inauguració de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer17 de Vilanova i 

la Geltrú, la Junta del Museu va acordar crear una galeria de vilanovins il·lustres que 

havien de figurar a la rotonda central del museu. Els dos personatges més destacats, 

però, s’havien d’ubicar entre els intercolumnis de la façana. Per això l’any 1887 es va 

col·locar una escultura dedicada a l’arquebisbe Armanyà (1718-1803), obra de Manuel 

Fuxà, i l’any següent, per tal de formar parella amb la primera, se’n col·locà una altra 

dedicada al poeta Manuel de Cabanyes (1808-1833), obra de Josep Campeny. 

Per erigir l’Estàtua a Manuel de Cabanyes es va convocar un concurs obert a tots els 

artistes espanyols, a les bases del qual es demanava que els models de l’escultura havien 

de ser de guix o terracota i que havien de fer 1,50 metres d’alçada.18 Tot i que l’autor de 

l’obra premiada havia de rebre 7.500 pessetes –una quantitat no gens menyspreable per 

a l’època–, tan sols hi van participar tres escultors. Finalment, el primer premi no va ser 

adjudicat i el segon va recaure en l’escultor Torquat Tasso, que havia realitzat el model 

La teva vida va ser breu, però la teva glòria va ser eterna, per al qual rebé la quantitat 

de 500 pessetes.19  

                                                 
16 És l’arcàngel psicopompo, conductor de les ànimes dels morts que pesarà el dia del Judici Final. (Réau 
1999, p. 68). 
17 «El literat, historiador i polític Víctor Balaguer (Barcelona 1824 – Madrid 1901), [...] a falta d’hereus 
directes, esmerçà la fortuna en la creació de la Biblioteca-Museu Balaguer a Vilanova i la Geltrú, la ciutat 
que l’havia anat elegint sempre, des de 1869, diputat a les Corts espanyoles». Diccionari d’Història de 
Catalunya. Edicions 62, El Punt, Barcelona 1998. 
18 Diario de Barcelona, 7/11/1888, p. 13.725. 
19 Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, 26/03/1889, p. 4. 
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Vist el mal resultat del concurs, la Junta acordà obrir-ne un altre i sis mesos més tard 

se’n celebrà una segona convocatòria. El Jurat –que estava format per Jeroni Granell 

(president), Josep Ferrer, Bonaventura Pollés i Francesc Ferrer (vocals) i M. Creus 

Esther (secretari) –20 va atorgar per unanimitat el primer premi a Josep Campeny, que hi 

participava amb el lema “glòria de la seva pàtria”.21 En aquesta ocasió tampoc es va 

concedir l’accèssit. 

La revista La Ilustració Catalana va felicitar Josep Campeny pel guardó aconseguit22 

i el desembre de 1889 el Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer va publicar que 

l’escultor estava fent el modelat definitiu de l’obra per passar-la després a pedra.23 

L’escultura, que va causar una bona impressió, ja estava llesta al seu emplaçament 

l’octubre de l’any següent. El diari La Renaixensa va explicar que les delicades 

operacions d’embalatge, transport i col·locació havien anat a càrrec de Tomàs Ribalta, 

persona entesa en aquestes matèries. També es va fer saber que s’esperava per a la 

inauguració la presència de Víctor Balaguer, Manuel Cañete i de Jeroni Suñol, 

comissionats respectivament per les Reals Acadèmies de la Història, Espanyola i de 

Bellas Arts.24 

Finalment, la imatge del poeta vilanoví Manuel de Cabanyes, esculpida amb pedra 

d’Alacant, fou inaugurada el dia 26 d’octubre de 1890 amb una gran celebració, que 

aplegà moltes autoritats. La premsa de l’època va informar àmpliament de 

l’esdeveniment i uns dies abans ja s’anunciaven els actes programats: a les quatre de la 

tarda es va començar per col·locar una làpida a la façana de la casa pairal dels 

Cabanyes; a continuació es va descobrir l’estàtua i tot seguit es va lliurar a la Junta 

Directiva de la Biblioteca Museu en una sessió solemne. Després es van recitar uns 

poemes, es van pronunciar els discursos corresponents i finalment les autoritats i 

persones convidades van ser obsequiades amb un refresc. Diferents edificis de Vilanova 

–com la Biblioteca Museu o la Casa de la Vila– devien estar il·luminats, i a les nou, 

                                                 
20 La Renaixensa, 29/10/1889, p. 6.591. 
21 La Vanguardia, 29/10/1889, p. 2. 
22 La Ilustració Catalana, 30/11/1889, p. 338. «En lo concurs celebrat en Vilanova y Geltrú pera la 
erecció d’un monument al poeta Cabanyes, ha merescut per vot unánim del jurat lo primer premi lo 
modelo degut al jove y distinguit esculptor catalá D. Joseph Campeny, á qui per tan honrosa recompensa 
enviem la més cordial enhorabona». 
23 «Doticias: Sabemos por autorizado conducto que el distinguido escultor barcelonés D. José Campeny 
está procediendo al modelaje definitivo de la estatua del insigne poeta vilanovés Manuel de Cabanyes, 
para empezar cuanto antes la obra en piedra de la que debe adornar y honrar el atrio de este Instituto». 
Boletín Biblioteca Museo Balaguer, 12/1889. 
24 La Renaixensa, 25/10/1890, p. 6.654. 
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com a cloenda dels actes, es va fer un castell de focs artificials davant el Museu. Així 

mateix, diversos diaris van elogiar l’escultura i l’autor, i li van augurar molts èxits. 

El cronista de La Renaixensa va escriure un entusiasta relat de la gran festa, en què 

va descriure el treball escultòric i en el qual va manifestar que la figura del poeta estava 

ben entesa i pulcrament executada. Tot seguit va posar l’accent en l’airosa capa amb 

coll de pell que l’escultura porta mig caiguda per l’esquena i que contribueix a donar el 

magnífic efecte de l’obra. 25 

El poeta està representat dret i, segons el diari La Época, porta un vestit de l’any 

1880, tot i que Manuel de Cabanyes va morir l’any 1833.26 

El projecte de la base, signat per Bonaventura Pollés, fou executat amb pedra de 

Vinaixa pel picapedrer Andrés Martí. 

Museu Víctor Balaguer 

A partir de la realització de l’escultura dedicada al poeta Manuel de Cabanyes, 

l’escultor Josep Campeny degué estrènyer els vincles amb el Museu de Vilanova i 

Geltrú, ja que, segons consta al Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, va oferir 

algunes de les seves obres al museu.27 

Aquesta donació, que es va fer efectiva el mes de febrer de 1890, aplegava les 

següents terracotes: Bust de Federic Soler, Carmen, Tipus espanyol, Tipus parisenc, 

Bust de dona, Tipus madrileny amb pandereta, Chula (figura sencera), Gitana; primer i 

segon modelat de Pierrot i arlequí, Dois jugant a saltar a cavall, també coneguda amb 

el títol Dos nois de carrer, saltant l’ún sobre l’altre, Reina, lleó (estudi del natural); El 

                                                 
25 «[...] Després la comitiva, en la que, ademés de las autoritats locals, hi figuravan distinguidas 
representacions de las Academias y corporacions mes importants de Madrid y Barcelona, ‘s dirigí al 
bellíssim local de la Biblioteca-Museo Balaguer ahont entre’ls acorts de la música se descorregué’l 
domás que cubria la estátua del poeta, massa d’hora arrencat a la patria, que encisava y ennoblia ab sos 
cants inspiradíssims. La estátua es verdaderament ben entesa y pulcrament executada. Lo jove poeta, de 
testa romanesca, de garbosa figura, te agafat un rotllo de paper que ab la mà dreta té posat damunt del 
cor, y guayta al cel, dahont tantas vegadas ne feu baixar lo foch sagrat, en actitut de llensar als ayres son 
cantar inmortal. La ayrosa capa ab coll de pell, que porta mitj cayguda per la esquena, contribueix be al 
magnífichs efecte de la estàtua, que honra de debó al talent del celebrat esculptor don Josep Campeny 
[...]». «A Vilanova y Geltrú. Festa en honor del Poeta Cabanyes». La Renaixensa, 28/10/1890, p. 6.722.  
26 «Representa al poeta de pie, con el traje del año 80, en que él floreció, envuelto en los pliegues de la 
capa y oprimiendo contra el corazón la pluma y los papeles [...]». La Época, 29/10/1890, p. 2. 
27 «El señor Campeny nos ha ofrecido varios modelos de obras suyas, que en breve vendrán a enriquecer 
nuestra cada día notable sección escultórica». Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 26/12/1889, p. 
3. 
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vals i Última hora.28 Malauradament, avui el museu tan sols conserva sis de les 

escultures que acabem d’esmentar.29 

L’enviament d’aquestes obres al museu per part de Josep Campeny es devia a la 

iniciativa de Víctor Balaguer, que tenia per finalitat recollir tots els guixos que els 

artistes llençaven un cop finalitzada l’obra definitiva per manca d’espai al taller. 

L’any 1889 va ser força interessant professionalment per a l’escultor, perquè va rebre 

un bon nombre d’encàrrecs i fou admès com a soci de número al Reial Cercle Artístic.  

Exposició "acional de Belles Arts de Madrid, 1890
30

 

Nou anys després d’haver concorregut per primera vegada a l’Exposició Nacional de 

Belles Arts de Madrid, Josep Campeny tornà a participar-hi amb dues escultures l’any 

1890: el Bust de Víctor Balaguer, literat, historiador i polític, i el grup L’escàndol. Pel 

que fa a les obres presentades pels altres escultors, sobresurten les d’Antonio Susillo i 

Fernández El petó de Judes –escultura de caire realista i anecdòtic que va aconseguir 

una medalla de segona classe– i El pigall de Tormes.31 Així mateix, també va cridar 

l’atenció Bus de platja, de Mariano Benlliure, que segons explicà la Ilustración 

Española y Americana, aquesta peça fou adquirida per Manuel de Auduaga, que la va 

regalar a l’inventor del submarí Isaac Peral.32 

Amb motiu de la inauguració de l’exposició –presidida per la reina regent–, La 

Dinastía va comentar que l’escultura estava més ben representada que la pintura, i que 

la joia de la mostra era una estàtua de B. Lope de Haro de Mariano Benlliure. De la 

mateixa manera, continuava dient que a la mostra hi havia molts assumptes moderns,33 

entre els quals destacaven, per estar ben entesos, el de Manuel Garnelo i de Mateo 

Silvela.34 

L’escàndol de Josep Campeny era una obra de tema al·legòric i de grans dimensions 

que representava el vici triomfant sobre la prudència abatuda.35 Pel seu atreviment, 

aquesta peça no va passar desapercebuda per la premsa de l’època. El vici estava 

                                                 
28 Boletín, 26/02/1890, p. 4. 
29 Agraim a Mireia Rosich, Directora del Museu Víctor Balaguer, totes les facilitats per estudiar aquestes 
obres. 
30 Catálogo de la Exposición Dacional de Bellas Artes de 1890 Madrid. 
31 La Ilustración Española y Americana, 15/08/1890, p. 88. 
32 MARTINEZ DE VELASCO, E. «Rectificación», La Ilustración Española y Americana, 15/08/1890, p. 83. 
33 A la secció d’escultura van obtenir medalla de primera classe les obres realitzades per Benlliure, 
Reynés, Gurguí, i Vallmitjana. Per la seva part, Aniceto Marinas, que estava pensionat a Roma per 
l’Acadèmia d’Espanya, va obtenir una medalla de segona classe per l’obra El descans del model, en què 
un nen juga amb un gos. La Vanguardia, 26/05/1890, p. 5. 
34 La Dinastía,12/05/1890, p. 1. 
35 Les mides que consten al catàleg de l’exposició del guix són 3 metres d’alt per 2,50 d’ample. 
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personificat en una figura femenina que, amb un manat de serps a la mà, saltava una 

tanca sobre un cavall i derrocava la prudència, que duia els seus atributs característics 

del mirall i la serp. 

Aquesta obra anava acompanyada del poema El escándalo, de Víctor Balaguer: 

Triste enseñanza del mundo 

Triste ejemplo de la vida 

El escándalo triunfante 

Y la virtud abatida. 

 
L’escàndol, 1890 [Cat. 78] 

Al diari La Correspondencia de España, C. Solsona destacà que el millor de l’obra era 

l’execució de les figures,36 mentre que al diari La Época, Luís Alfonso va criticar 

l’escultura i es lamentà que un bon escultor com Josep Campeny hagués realitzat una 

peça tan poc reexida:  

«El Escandalo, de José Campeny, –singularísima agrupación de una furia á 

caballo, que atropella á otra mujer desnuda, que debe ser símbolo de la Verdad– es, 

conforme al parecer unànime del público entendido, un error tanto más lamentable, 

                                                 
36 SOLSONA, C. «En la exposición de Bellas Artes. Escultura», La Correspondencia de España, 
14/05/1890, p. 3. 
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cuanto que el artista lo es de veras y ha producido diversidad de obras henchidas 

de vivacidad y encanto».37 

Poc després de la mostra, el mateix autor va fer donació de l’obra al Museu Víctor 

Balaguer, que hi va ingressar juntament amb el treball de Vallmitjana Estogenes 

vençut”.38 El Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer va publicar la notícia, que va 

acompanyar amb una imatge de l’escultura a tota pàgina.  

Tal com hem comentat més amunt, el bibliotecari Joan Oliva informava puntualment 

Víctor Balaguer –que aleshores era a Madrid– de qualsevol cosa que s’esdevingués al 

museu. Per tant, el 29 de juliol de 1890 li va explicar que l’obra en guix L’escàndol 

havia quedat instal·lada al museu, i hi detallava que el dia anterior havia arribat a 

Vilanova i Geltru un jove “vaciador” enviat per Campeny per montar L’escàndol. Oliva 

explica a Víctor Balaguer que havia ajudat a recompondre els desperfectes que havia 

patit amb el transport, i que el grup havia quedat instal·lat a la Biblioteca. Així doncs el 

“vaciador” va poder tornar a Barcelona. També diu que com no es va personar ningú de 

la junta, Oliva va creure convenient donar-li 25 pessetes per sufragar les despeses del 

viatge, la fonda i recompensar la feina. Afegeix que va col·locar al saló de pintura el 

bust de Víctor Balaguer. 39 

Tot i que aquesta peça a dia d’avui no s’ha localitzat, el museu conserva una 

fotografia on es pot apreciar la sala on estava situada i de quina manera estava 

col·locada.  

 
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú 

                                                 
37 LUIS ALFONSO. «La exposición nacional de Bellas Artes. V» La Época, 11/05/1890, p. 2. 
38 La Renaixensa, 4/09/1890, p. 5.508. 
39BMVB. Epistolari J. Oliva. Carta núm. 1161. Data: 29 de juliol de 1890. 
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Sala Parés, 1890  

Durant la dècada dels anys noranta, Josep Campeny no va exposar amb tanta 

assiduïtat a la galeria Parés com havia fet anys abans, per bé que aquesta sala 

continuava essent un referent dins la vida artística barcelonina. Per això, l’abril de 1890 

hi va presentar un bust retrat, i el juny un bust de chula, del qual es va dir que estava 

modelat amb art i que estava ple d’expressió i vida,40 assumpte que va esdevenir molt 

popular a l’època i que l’escultor va representar sovint perquè tenia molta acceptació 

entre la clientela:  

Als anys noranta, Josep Campeny treballava en projectes funeraris destinats 

principalment al cementiri de Montjuïc de Barcelona. Per al Panteó d’Eduard Puig i 

Valls (1890), projectat per l’arquitecte F. Aymamí, va fer un àngel que puja al cel 

mentre s’emporta l’ànima d’una noia jove entre els braços. Aquesta manera 

d’interpretar la mort, en què un àngel bell transporta l’ànima del difunt, es contraposa 

amb una altra escultura no funerària realitzada poc abans pel mateix artista, titulada 

Mort que precipita la joventut. En aquesta última, la figura de la mort és representada 

per un esquelet que té un peu sobre la tomba i sosté als braços el cos inert d’una jove. 

 
Panteó d’Eduard Puig i Valls, 1890 [Cat. 81] 

 
Mort que precipita la joventut, c.1889 [Cat. 55] 

La composició d’ambdues obres és molt semblant, tot i que el missatge que transmet 

és diferent, perquè en la segona escultura la mort no és el camí que porta a la vida 

eterna, sinó que condueix a una cosa terrorífica. Totes dues obres ens fan reflexionar 

sobre la manera amb què s’ha representat el tema de la mort en la història de l’art: la 

parca de les obres medievals, renaixentistes i fins i tot barroques o l’àngel bell del segle 

                                                 
40 «El escultor Campeny ha expuesto el busto de una chula, modelado con mucho arte y lleno de 
expresión y vida». La Vanguardia,18/06/1890, p. 5. 
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XIX, de grups escultòrics com el Monument a Maria Cristina d’Àustria d’Antonio 

Canova (1757-1822). En aquest cas, l’àngel de la mort es recolza sobre un lleó, animal 

que es caracteritza per la seva força i ferocitat.  

També per a la necròpolis de Montjuïc, Josep Campeny va modelar un crucifix que 

es va fondre en bronze als tallers del senyor Grau destinat al Panteó hipogeu de Juan 

Bautista Gallissà Botet,41 propietari d’una cereria al carrer Riera del pi, número 5. El 

mestre d’obres fou Pablo Jané. 

Durant aquests anys, l’escultura a Barcelona era molt valorada i respectada com a 

expressió artística. Per això La Ilustración Hispano-Americana a començaments del 

mes de gener de 1891 va publicar un article en el que es comentava com havia avançat 

l’art de l’escultura.42 

Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona, 1891 

L’any 1891 es va celebrar la primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona, 

en què Josep Campeny va participar amb cinc escultures: dues terracotes de tema 

anecdòtic —Venedor de diaris i La formiga—, dos busts femenins —Incroyable 

moderna i Colombina—, i el Retrat de Víctor Balaguer. D’entre totes les obres 

presentades, la que va tenir més ressò a la premsa fou La formiga, peça amb què Josep 

Campeny va obtenir una tercera medalla i que va ser adquirida per la Junta de Museus.43 

La formiga representava una pagesa, vestida amb esclops i mocador al cap, que 

recull espiges de blat amb una mà mentre amb l’altra porta una garba sota el braç. El 

rostre serè, modelat amb suavitat, està en harmonia amb el delicat gest del cos i ens 

transmet la feixuguesa de la tasca que realitza de manera honesta. L’escultura va 

acompanyada d’un poema de Francesc Gras Elias, que exalta el treball dignificador de 

la vida del pobre, en al·lusió a la Rut bíblica.  
                                                 
41 La Renaixensa, 1/11/1890, p. 6.815. 
42 «Si los artistas catalanes han logrado con su esfuerzo reconquistar para Barcelona el dictado de 
centro artístico, preciso es confesar que á los escultores corresponde la mayor parte de esta gloria. 
Dotable progreso han realizado los pintores, pero escede mucho el desenvolvimento que en este último 
tercio ha logrado la escultura. Los artistas del cincel, desprovistos casi de antecedentes, sin maestros no 
guías, careciendo de modelos y sin el precedente que significa para la pintura el nombre y las obras de 
pintores tan esclarecidos como lo fué Viladomat, han podido determinar con sus producciones el glorioso 
periodo del renacimiento de la escultura, tan completo, tan genial y tan vario, que no titubeamos en 
afirmar que Barcelona es el unico crisol peninsular en donde se funden y aquilatan los cultivadores de 
esta especial é importantisima rama de las Bellas Artes. Para convencerse de ello, basta examinar los 
monumentos que decoran nuestra ciudad, las valiosas obras que constituyen el más preciado ornamento 
de los salones aristocráticos, los detalles de ornamentación armonizados con las lineas arquitectonicas 
de las señoriales mansiones, y por último las sentidas obras que embellecen nuestras necrópolis, en las 
que el genio del artista graba en el mármol y en el bronce el vivo recuerdo que los vivientes dedican a los 
que fueron [...].» «Bellas Artes», La Ilustración Hispano-Americana, 4/01/1891, p. 10. 
43 Consta desapareguda des de 1901. BORONAT 1999, p. 40.  
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Aquesta peça ens transmet el missatge de la força del treball característic de les obres 

franceses i que a Catalunya es representen cap als anys vuitanta i noranta. De clara 

influència francesa, ens remet directament a la pintura del realisme francés de Jean-

François Millet Les espigoladores de 1857. 

 
La formiga, 1891 [Cat. 87] 

El crític del Diario de Barcelona Francesc Miquel i Badia va comentar que La 

formiga de Campeny era senzilla, expressiva, i amb tocs naturalistes.44 També 

                                                 
44 MIQUEL BADIA, F. «Primera Exposición General de Bellas Artes en Barcelona. VI y último». Diario de 
Barcelona, 2/06/1891, p. 6.673. 
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Raimon Casellas, sota el pseudònim de Bonifaci, des de les pàgines de L’Avens 

elogià l’obra:  

«Dotable baix molts conceptes és La Formiga d’en Campeny; hermosa barreja 

de lo ideal y lo real en proporcions felicíssimas. Si per una banda aquella figura 

ve a ser com una alegoria de la virtut, modesta y laboriosa, no deixa per l’altra 

de resultar una dona plena de veritat y ben be del terros. Do pot ser més ben 

trovada de lo qu’és l’actitut d’aquella bona moça “campagnarde” qu’al ajupir-se 

per replegar las espigas, deixa entreveure l’hermosura dels pits qu’am 

l’abalançament del cos, relliscan tumultuosos abocant-se a la obertura del gipó. 

Tant las carns com els drapatges estàn modelats amb acert y desembraç».45 

Si La formiga simbolitza la duresa de la vida al camp, l’escultura Venedor de diaris 

és un document social sobre la manera de difondre la informació a les ciutats de finals 

del segle XIX, caracteritzada per uns nens que escampaven les notícies pel carrer tot 

cridant, per vendre la premsa diària. 

 
Imatge de venedors de diaris al carrer de començaments del segle xx 

                                                 
45

BONIFACI (Raimond Casellas Dou). «Exposició general de Bellas-arts de Barcelona III». L’Avens, 
31/07/1891, pp. 214 - 218. 
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Venedor de diaris, 1891 [Cat. 72 a] 

Aquesta obra, de factura minuciosa, revela els dots de Josep Campeny en el modelat, 

com ho demostren els detalls de les espardenyes, les butxaques i els botons de la roba. 

També hem de ressaltar el gest del nen i la gran expressivitat del rostre. El Álbum Ibero-

Americano en va destacar l’expressió i el moviment, i diu que li dóna caràcter de veritat. 

També comenta que la figura del venedor de diaris és arreu àgil, entremaliat i alegre, un 

xarlatà que recorre els carrers en poques hores anunciant les notícies, ja siguin veritat o 

mentida, i que exagera els successos sensacionals per explotar millor el públic de bona 

fe. 46 

La terracota Incroyable moderna ─també coneguda com a Tipus parisenc─ mostra el 

bust d’una noia que porta un barret lligat al coll. Com indica el títol, representa la 

modernitat de tot el que venia de París, ciutat que estava en el punt de mira de la 

societat benestant barcelonina. 

La testa de dona Colombina, ja exposada el 1887 a la Sala Parés, es va exhibir al 

costat del Bust de Víctor Balaguer, que també va ser presentat a l’exposició de Madrid 

de 1890. La col·locació d’aquests dos busts, l’un al costat de l’altre, va provocar que el 

diari satíric L’Esquella de la Torratxa en fes una nota còmica, en què Colombina 

                                                 
46 «Esta escultura, como todas las del notable artista artista catalán Campeny, se distingue por la 
expresión y movimiento, lo cual le da gran caràcter de verdad. El vendedor de periódicos es en todas las 
naciones un tipo “sui géneris”: ágil, travieso, alegre y charlatán, recorre las calles de la ciudad en 
pocas horas anunciando noticias falsas y verdaderas, exagerando los sucesos de sensación para explotar 
mejor al público de buena fe». El Álbum Ibero-Americano, 7/03/1892, p. 106. 
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s’insinuava al vell Balaguer. A peu d’imatge s’hi llegia: «Ella: Animis, D. Víctor; Ell: 

Déjame mujer.... A la meva edat no estich per broma». 

 
Dibuix còmic que va publicar L’Esquella de la Torratxa l’any 1890 

A més d’aquest Bust de Víctor Balaguer datat el 1890, Josep Campeny també va fer 

un relleu ovalat amb el perfil de l’escriptor envoltat de llorer, que es conserva al Museu 

Víctor Balaguer (fitxa) i del qual desconeixem la data de realització. 

El mateix any 1891 també es va celebrar l’Exposició de Belles Arts de Berlín,47 a la 

qual l’escultor Josep Campeny va concórrer amb el Bust de marbre d’un tipus flamenc. 

Campeny va vendre aquesta peça a molt bon preu i el diari La Vanguardia li va donar 

l’enhorabona.48 

D’entre els artistes espanyols que van participar a la mostra berlinesa, a més de Josep 

Campeny hi havia els escultors Mariano Benlliure, Pere Carbonell, Josep Llimona, Justo 

Gandarias, F. Moratilla, Raimondo Pereda, Agustín Querol, José Reynés i Medardo 

Sanmartí. Pel que fa als pintors, sobresurt Ramon Casas, el qual va obtenir una medalla 

d’or de segona classe.  

Escultura "icomedes Pastor Díaz a Vivero (Lugo) 

L’any 1889 el Centre Gallec de l’Havana va erigir un Monument al polític 

Dicomedes Pastor Dìaz (1811-1863), a la plaça de l’Ajuntament de Vivero (Lugo). 

L’obra fou promoguda per l’historiador Manuel Murguía, marit de l’escriptora gallega 

Rosalía de Castro.49 Segons apunta Carlos Reyero a La escultura conmemorativa en 

                                                 
47 Internationale Kunst-Ausstellung. Katalog, Berlín 1891. 
48 La Vanguardia,13/06/1891, p. 2. 
49 GALLEGO 1990. 
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España50 els polítics van ser després dels militars el grup social més representat en 

l’escultura pública del segle XIX. La figura de Nicomedes Pastor Díaz que va executar 

Josep Campeny es presenta com és habitual en l’època: dret, dalt d’un pedestal, amb 

una ploma i un rotlle a les mans com a atributs del polític amb idees. El diari La 

Vanguardia en va ressaltar l’actitud natural i la gran semblança amb el personatge. 

També en va destacar la indumentària: «[...] habiendo sabido vencer el artista las 

dificultades con que se tropieza al representar los grandes hombres modernos con un 

ropaje que tan poco tiene de estético».51 

L’escultura, de 2,80 m d’alçada i 1.200 kg de pes, va ser fosa en ferro i recoberta per 

una capa de bronze als tallers d’Alejandro Wohlgemuth, més coneguts com l’Arsenal 

Civil de Barcelona, que es trobaven a la platja de can Antunez de la ciutat.52 Quan la 

figura de Nicomedes Pastor Díaz encara era als tallers de la foneria, va rebre la visita 

d’uns convidats de Josep Campeny i del Sr. Trias (company de premsa): el general 

Daujis, Francisco Carrasco, capità de vaixell retirat, Francisco de P. Moas, president 

honorari de la Comissió d’Homenatge a Nicomedes Pastor Díaz, l’africanista Bonelli i 

membres de la premsa.  

La primera pedra del monument es va col·locar el dia 16 de juny de 1890 i fou 

inaugurat amb cerimonial el 26 de setembre de l’any següent. Segons l’Archivo 

diplomatico y consular de España53 quan l’escultura es va descobrir, i abans del discurs 

de l’alcalde, es va fer una salva de 21 canonades. 

 
Dicomedes Pastor Díaz, 1890. Plaça de l’Ajuntament de Viveiro (Lugo) [Cat. 79] 

                                                 
50 REYERO 1999, p. 416. 
51 «Visita a un centro industrial», La Vanguardia, 24/01/1891, p. 1 
52 La Vanguardia, 24/01/1891, p. 1. 
53 «La Estatua de Pastor Díaz» Archivo diplomatico y consular de España. Madrid 30/03/1891, pp. 1.327 
- 1.328. 
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El crític de La Dinastía Antoni García Llansó es va referir a aquesta obra fent un 

elogi del bon moment que passava l’escultura catalana.54 

Panteó de Juan Forgas Bayo, 1891 

L’indià Josep Gallard Forgas, que va fer fortuna a Puerto Rico amb l’explotació del 

sucre, va fer erigir l’any 1890 un panteó en memòria de la seva mare, Reparada Forgas 

Bayo, al cementiri de Montjuïc. L’autor del projecte55 fou l’arquitecte Antoni Rovira 

Rabassa, amb qui Campeny ja havia treballat anteriorment en els panteons de Pere 

Llibre (1888) i d’Adela Labrós, Vda. Boada (1889).  

Per a aquest monument funerari l’escultor va executar un àngel en marbre d’Itàlia i 

de mida natural, que escriu l’epitafi amb unes lletres d’or a la base de la creu. L’obra, de 

línies elegants, presenta motius clàssics tant en la indumentària com en el pentinat i 

recorda vagament l’escultura Hebe, obra de l’artista neoclàssic danès Bertel 

Thorvaldsen (1770-1844). La resta de treballs en marbre del Panteó Forgas Bayo es 

deuen al taller Ventura Hermanos.56 

 

Panteó Juan Forgas Bayo, 1891. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 85] 

                                                 
54 «A medida que el descenso de la temperatura [...] y tal es así, que las recientes inauguraciones de los 
monumentos erigidos á Jovellanos en Gijón y á Dicomedes Pastor Díaz en Vivero, pregonan, no sólo os 
triunfos de Fuxà i Campeny, si que también el notabilisimo desenvolvimiento que ha logrado la escultura 
en Barcelona [...]» GARCIA LLANSÓ, A. «Barcelona Artística», La Dinastía, 26/10/1891, p. 2. 
55 Expedient Serveis Funeraris de Barcelona. 
56 La Renaixensa, 1/11/1891, p. 6.773. 
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Quan va tornar de Puerto Rico, Josep Gallard va voler posar de manifest la seva 

posició econòmica i per això va encarregar a l’arquitecte August Font i Carreras un 

palau a Horta, més conegut com el Palauet de les Heures.57 La construcció, que es va 

iniciar l’any 1894 i que es va acabar onze mesos després, és de grans dimensions i 

d’estil francès. Francesc Fontbona opina que, el Palauet evoca el castell de Chambord, 

amb les seves torres rodones coronades per xapitells, les seves mansardes i les seves 

xemeneies.58 Sens dubte, el Palauet rivalitzava amb el jardins veïns del laberint d’Horta, 

del marquès d’Alfarràs.  

Dins la fornícula de la façana posterior es pot veure una figura femenina al·legòrica 

de les heures, acompanyada d’un nen. La base de l’escultura està signada per Josep 

Campeny. El periodista Lluís Permanyer diu que al jardí també hi havia altres escultures 

fetes per Josep Campeny, però avui estan desaparegudes.59  

 

Palau de les Heures. Horta [Cat. 126] 

El jardí estava dividit en tres grans esplanades: a la primera, hi havia tres sortidors 

d’aigua realçats amb les figures de la deesa Diana i el déu Mercuri, que representa el 

                                                 
57 Actualment aquest Palau pertany a la Fundació Bosch i Gimpera. 
58 FONTBONA-MIRALLES 1985, p. 57. 
59 Aquesta informació que donà Lluis Permanyer a La Vanguardia, possiblement també es es troba al 
llibre Mis memorias de José Gallart Folch, editat l’any 1971, que no hem localitzat. 
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comerç, en marbre blanc de Carrara; a la segona, també al costat dels sortidors, hi havia 

quatre escultures més: dues representaven la nit, una a Minerva i la quarta a Apol·lo.60 

Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid, 1892. La formiga 

L’any 1892 es va celebrar l’Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid. En 

aquesta ocasió Josep Campeny va tornar a presentar l’obra La formiga, que ja havia 

estat exposada a la Primera Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona de l’any 

anterior. 

El crític Rafael Balsa de la Vega a La Ilustración Artística,61 va considerar que 

aquest certamen no va tenir nivell, tant pel nombre d’escultures que s’hi van presentar 

com per la qualitat. No obstant això, en va destacar alguna peça interessant.  

Així doncs, a la mostra es van poder veure les escultures La trilladora d’Agapit 

Vallmitjana; el grup Ja t’ho tornaré de Pere Carbonell; Tota pulchra est Maria de 

Manuel Garnelo; Consummatum est de Rafael Atché; Sant Francesc d’Assís de Manuel 

Fuxà, Sant Lluís Gonzaga de Josep Reynés; Ezequiel de González del Valle; Colom de 

Justo de Gandarias; Dos de Maig de 1808 d’Aniceto Marinas i Girona 1809 d’Antoni 

Parera. 

A començaments dels anys noranta, com que Josep Campeny ja era un artista 

reconegut, les revistes li van dedicar una especial atenció. El 16 de maig de 1892, La 

Ilustración Artística va publicar ─a pàgina sencera, envoltant el retrat de l’escultor─ la 

reproducció d’alguns treballs seus i de dos dibuixos de l’interior del seu taller.62 Es 

tracta d’un document excepcional per conèixer l’espai on treballava l’artista i el salonet 

on exposava les seves produccions: tal com s’estilava a finals del segle passat, tots dos 

espais estaven plens a vessar d’objectes i d’escultures, i el mobiliari ens permet afirmar 

que l’escultor gaudia d’una bona posició econòmica i d’un alt nivell de vida. A la secció 

“Nuestros grabados” de la mateixa revista es comentava la seva trajectòria artística. 

                                                 
60 TRIBÓ 2008, p. 96; PERMANYER, LL. «Las Heuras en todo su esplendor», 16/11/1997. 
61 BALSA DE LA VEGA, R. «Cronica de Arte», La Ilustración Artística, 21/11/1892, p. 754. 
62 Tenim documentats els taller de Campeny al Passeig de Gràcia 27 (segons el catàleg exposició 
Universal 1888); Aragó 317 (Any 1892); Passatge Permanyer núm.3 (Any 1896); Provença 226 (1911) i 
Av. Diagonal 367 (a partir de 1907). Gràcies als anuncis de l’Asociación de Arquitectos de cataluña. 
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La Ilustración Artística, 21/11/1892 

Les obres reproduïdes en aquesta pàgina eren principalment escultures de saló de 

caràcter amable, com el bust Incroyable moderna, que reflecteix la mirada de la societat 

barcelonina cap a París. També s’hi veuen les obres Coqueteria, El vals, i Amor de 
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Carnaval, que reflecteixen unes escenes que semblen inspirades en les festes de l’alta 

societat d’aleshores a la Ciutat Comtal. De tema anecdòtic o de tipus i quadres copiats 

del natural, hi havia les obres Desertor i Un postulant. Finalment, a l’entorn del tema de 

la mort, hi ha dues obres: Mort que precipita la joventut i Baccilus Vírgula. Aquesta 

última obra devia simbolitzar el bacil del còlera, que és representat pels esquelets d’un 

genet i el del seu cavall. Si repassem una mica la història, l’any 1883 el metge alemany 

Robert Koch (1843-1910) va aïllar el bacil del còlera i l’any 1885 el català de Corbera 

d’Ebre Jaume Ferran Clua (1851-1929) en va descobrir la primera vacuna, per bé que 

fou molt qüestionat pels científics espanyols ─entre els quals, el metge Santiago Ramon 

y Cajal (1852-1934)─ . En l’apartat “Nuestros grabados” de la mateixa revista s’apunta 

aquesta disputa «[...] critica ciertamente las controversias científicas de los 

microbiologos, con su grupo alegórico Baccilus Vírgula».63 

 
Baccilus Vírgula, c. 1892 [Cat. 95] 

D’assumpte folklòric trobem l’obra Pa i toros i de tema mitològic, Fascinació. En 

aquesta segona peça, un faune coronat amb pàmpols de raïm encanta una serp amb el so 

de la siringe. Aquest tema havia estat tractat prèviament pel pintor reusenc Marià 

Fortuny i per l’escultor francès Jules Anthone (1858-?) a L’encantador de serps el 1887. 

De fet, l’obra d’Anthone va ser exposada a la IV Exposició de Belles Arts i Indústries 

                                                 
63 Creiem que aquest comentari fa referència a les disputes que va tenir, després d’aplicar vacunes a 
l’epidèmia de còlera de València, amb altres professionals, com Santiago Ramon i Cajal, que va acabar 
amb una reial ordre dictada pel ministre Romero Robledo en la qual ningú podia aplicar la vacuna de 
Ferràn, excepte ell mateix i en presencia d’un delegat gubernamental. No obstant això Jaume Ferran va 
trobar simpatitzants entre la comunitat estranjera. 
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Artístiques de 1898, on va obtenir una medalla de primera classe i va ser adquirida pel 

Museu d’Art Modern de Barcelona.  

D’acord amb el gust francès del nou-cents, al taller de Josep Campeny també 

observem que tot l’espai és ple de plantes, la qual cosa reflecteix dues coses: l’interès 

creixent de l’home per la natura i l’interès per fugir de la societat industrial. Al darrere 

de tot del saló es veu una gran finestra que devia donar molta lluminositat a l’espai i que 

devia convertir-lo en un lloc ideal per rebre les visites i els clients. En la il·lustració 

superior, es veu l’artista treballant envoltat d’algunes de les seves escultures i mobles. A 

l’esquerra del dibuix hi ha un banc amb respatller, de gust afrancesat, i a sota una 

escopidora, que era un objecte molt habitual aleshores. Al costat dels dibuixos penjats a 

la paret, trobem un cargol de mar, un mirall ─potser del segle XIX, però amb talla 

rococó─ i una petita cornucòpia. A part d’això, hi ha una taula amb llapis per dibuixar i 

cadires ─probablement d’estil Thonet─. Així mateix, ens sembla distingir un cap de 

lleó, un ocell que penja del sostre i un flamenc: aquests animals semblen estar preparats 

per a un taxidermista, ja que probablement Campeny els utilitzava com a models per a 

les seves obres. A la dreta, trobem una jardinera oriental que respon a la moda del 

moment.  

D’altra banda, pel que fa al salonet, començant d’esquerra a dreta, hi veiem un 

rellotge de caixa llarga ─tal vegada de la casa Morez─64 i a continuació una cadira 

plegadissa o de costella, de tradició medieval. Al fons, una típica caixa catalana ─que 

de ben segur que és del nou-cents, però que segueix un model molt comú que ve del 

segle XVI─. Contrastant amb els mobles tradicionals, criden l’atenció uns seients típics 

del segle XIX amb molles,65 anomenats comfortables, dels quals no es veu el xassís de 

fusta a causa de l’entapissat. Malgrat que no es pot apreciar bé, creiem que es tracta 

d’un puf amb respatller, que dóna un aire exòtic i desenfadat a l’espai: de fet, el seient 

sembla que gairebé toqui a terra, una característica més pròpia de països llunyans que 

no pas d’Occident. A la dreta i al fons, ens sembla veure un pitxer oriental, amb una 

escultura al damunt. A la paret, ens sembla distingir una tortuga, diversos dibuixos i dos 

plats, probablement orientals. Al sostre es veu un llum, potser de vidre, que també 

sembla d’influència francesa. Finalment, per caldejar l’espai a l’hivern, podem veure-hi 

dues estufes de carbó ─una al taller i l’altra al saló─, el tub de les quals recorre tota la 

sala. 

                                                 
64La Casa Morez importa rellotges de França. 
65 Les cadires, i resta de mobles, amb molles, foren habituals en torn 1830. 
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Pel que fa a les escultures, identifiquem Fascinació sobre un cavallet d’escultor al 

taller i diverses obres d’animals: dos cavalls, un brau i un tigre. A la il·lustració inferior 

reconeixem Coqueteria, Dos nois de carrer saltant l’ún sobre l’altre, Incroyable 

moderna, Colombina, el Bust de Víctor Balaguer i, al damunt del pitxer, una versió més 

petita de Dos nois de carrer saltant l’ún sobre l’altre. Finalment, també hi veiem 

escultures de tema animalista com un elefant, un lleó i, possiblement, un flamenc. 

L’interès que despertava la seva obra va fer que la revista La Tomasa publiqués, a la 

portada del dia 3 de juny del mateix any, el retrat de l’escultor dibuixat per P. Bertrán, 

juntament amb la reproducció de la seva signatura. En el número següent hi havia un 

breu article, signat per A.F.C,66 en el qual s’explicava que l’any 1892 Josep Campeny ja 

era un artista reconegut i que no calia parlar de la seva biografia perquè diverses 

publicacions ja se’n havien ocupat. També destacava el seu talent tot dient que 

Campeny ho reuneix tot, inspiració, cop d’ull, talent y una factura tan típica que les 

seves escultures no necesiten ser firmadas; lo nom de l’artista surt de totes les parts del 

bloc al temps de sortir d’ell la creació inspirada del gran mestre.67 Així mateix, 

considerava que la seva obra traspassava fronteres: «Las necrópolis, los salons de 

l’aristocrácia, los estudis dels artistas; por totas parts hi ha obras de Campeny y moltas 

d’ellas traspasant las fronteras adornan los salons de París, Viena y Londres, havent 

obtingut preus ventatjosíssims».68 En el mateix text també s’esmentava que aleshores 

Josep Campeny tenia una escultura al taller de quatre metres d’alçada destinada a un 

panteó d’un cementiri de l’Amèrica del Sud. Pensem que es devia tractar de l’escultura 

del Panteó d’Alfonso Ugarte per al Cementerio Presbítero Maestro, a Lima, el Perú. De 

fet, és ben conegut que molts dels nostres escultors catalans van treballar en obres 

escultòriques amb destinació a Hispanoamèrica, com ara Agustí Querol, Rafel Atché, 

Pere Carbonell, Francesc Pagès Serratosa, etc.  

El Panteó d’Alfonso Ugarte –heroi peruà que va caure a la guerra del Pacífic amb 

Xile el 1879– està signat per J. Campeny i F. Vancells. Presenta una inscripció a la part 

frontal on s’indica que hi ha les restes humanes d’Alfonso Ugarte, el qual va morir 

heroicament a la batalla d’Arica el 7 de juny de 1880. La seva mare li va dedicar el 

                                                 
66 A.F.C. «D. Josep Campeny», La Tomasa, 10/06/1892, p. 324. 
67 Ibídem 
68 Ibídem 
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monument.69 Tot i que la data que figura a la tomba és el 1880, l’article de La Tomasa 

ens porta a creure que la seva mare li va dedicar el monument cap a l’any 1892. 

Aquest panteó està format per una figura femenina de grans dimensions situada 

davant un sarcòfag que, amb gest afligit, s’endu una mà al rostre mentre amb l’altra 

sosté una corona de llorer, en una clara referència a l’heroïcitat del difunt. La 

composició ens recorda vagament el Panteó de Pere Llibre, però l’escultura no està 

executada amb la mateixa cura ni és tan elegant com aquella. 

 
Panteó Alfonso Ugarte, c.1892. Cementiri Presbítero Maestro, Lima [Cat. 91] 

Un altre tipus de panteó que Josep Campeny va realitzar per al cementiri de Montjuïc 

és l’Hipogeu de la família de l’industrial i farmacèutic Salvador Andreu i Grau.70 

Projectat per l’arquitecte Emili Sala Cortés l’any 1892, el panteó presenta a la façana 

dos delicats àngels que sostenen un filacteri amb el nom de la família, executats pel 

nostre artista. De la mateixa manera, l’escultor també va realitzar el Bust retrat del Dr. 

Andreu,71 que va ser fos en bronze per la foneria Masriera i Campins el 1893,72 i poc 

després exposat a la Sala Parés. Avui, a l’entrada de l’edifici del carrer Pau Claris, 

                                                 
69 «Restos de Alfonso Ugarte. Muerto heroicamente en el morro de Árica el 7 de junio 1880 / Su 
inconsolable madre le dedica este monumento. / F. Vancells, adornista / Barcelona España / J Campeny 
escultor». 
70 La Vanguardia, 1/11/1891, p. 5; MARÍN 1986, p. 544. 
71 La Ilustración Artística, 3/03/1893, p. 226. 
72 Arxiu Foneria Codina Hermanos. Llibre Obras realizadas 1892-1896, fol. 46. 
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número 94 de Barcelona73 podem veure un dels quatre exemplars que es van obtenir de 

la fosa. 

A finals del segle XIX molts artistes van rebre encàrrecs funeraris per part dels 

burgesos barcelonins que volien tenir el seu panteó al cementiri de Montjuïc. L’any 

1892 Josep Campeny va realitzar el relleu d’un àngel per al Panteó d’Olegari Gomis.74 

El projecte estava signat pel mestre d’obres Tiberi Sabater, autor d’edificis tan 

significatius com la Casa del Pirata (1880-1885) al passeig de Gràcia, el Casino 

Mercantil (1883)75 –més conegut com El Borsí– o el Palau Marcet (1887-90), que avui 

és la seu del cine Comedia. 

Al dibuix que va publicar La Ilustración Artística l’any 1892, sobre l’estudi i el 

salonet de Campeny comentat prèviament, s’hi pot veure l’escultor treballant en aquest 

mateix relleu.  

 
Panteó d’Olegari Gomis, c.1892. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 93] 

                                                 
73 Agraïm al Doctor Francesc Fontbona haver-nos facilitat aquesta informació. 
74 La Dinastía, 1/11/1892, p. 2; Diario de Barcelona, 1/11/1892, p. 12.765. 
75 TAMARO, E. «Lo nou edifici del Casino Mercantil», La Ilustració Catalana, 31/11/1883, p. 243. 
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Entre els diferents bustos que Josep Campeny va realitzar l’any 1893, destaca el Bust 

de Josep García Oliver,76
 fundador de la Caixa d’Estalvis de Mataró. Aquesta peça de 

marbre –que s’havia de col·locar al pati interior de l’establiment– avui encara no ha 

estat localitzada, tot i que l’obra es va exposar el 1979 a la Sala d’Exposicions de la 

Caixa Layetana de Mataró.77 

De 1893 també data el Bust de José Zorrilla,78 autor de la popular obra teatral Don 

Juan Tenorio, que finà el dia 23 de gener d’aquell mateix any. Poc després de la seva 

mort, al Teatre Principal de Barcelona es va celebrar una representació teatral en 

memòria seva, durant la qual es degué coronar la testa del dramaturg de Valladolid. 

Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès 

L’Ateneu Barcelonès va organitzar l’exposició Manifestació Artística de l’Ateneu 

Barcelonès, en què, segons el catàleg de la mostra, Josep Campeny va participar amb les 

obres Maja (bust en marbre), El preferit, Esbós i Hirondelle.79  

Pel que fa a l’esbós ressenyat al catàleg, es deu tractar de l’obra Mort que precipita 

la joventut, ja que aquest és el títol que consta al llibre de registre d’obres rebudes per a 

l’exposició.80 Així mateix, en aquest catàleg també hi ha el dibuix de dues escultures de 

l’artista que no es van exposar a la mostra, com Fascinació i Desertor. Sobre les peces 

exhibides, la revista La Ilustración Artística va comentar que l’escultura Maja era un 

bust finament realitzat en marbre. L’hirondelle era una esvelta figureta de 

“boulevardiere” i El preferit una escultura ben sentida i correcta de línies.81 Per la seva 

banda La Vanguardia va dir que aquest últim treball recordava una escultura moderna 

francesa,82 i el diari La Publicidad va considerar que la peça titulada L’hirondelle era 

una obra immoral. 83 

                                                 
76 La Vanguardia, 12/01/1893, p. 2. 
77 Catàleg Exposició conmemorativa del 125è Aniverssari de la Fundació de la Caixa Layetana. 
78 La Vanguardia, 29/01/1893, p. 5. 
79 Manifestacion artística del Ateneo barcelonés 1893. Álbum. 
80 AAB. Manifestación Artística de 1893. Registro de obras recibidas. 
81 Ilustración Artística, 29/05/1893, p. 350. 
82 «La escultura está pobremente representada, dada la importancia del arte escultórico en Cataluña. 
Sólo tres autores figuran en esta Sección. Campeny expone cuatro obras, entre las cuales descuella la 
que se titula “El preferido”, que representa una muchacha campesina dando de comer a un polluelo, 
recordando su conjunto una escultura moderna francesa: tiene mucha expresión y vida el busto en 
mármol de una maja del propio autor y resulta elegante la figura de petrimetra que ha bautizado con el 
nombre de “Hirondelle”». La Vanguardia, 16/05/1893, p. 4. 
83 «De escultura lo mejor es de Montserrat: Una figurita de un niño al hacer la primera tentativa de 
lanzarse á andar; solo resuelta algo parado en su actitud. Una de las esculturas de Campeny és inmoral, 
muy inmoral». La Publicidad, 19/05/1893, p. 2. 
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El preferit del corral, c. 1893 [Cat. 113] 

Una de les poques vegades que Josep Campeny va exposar una quantitat important 

d’escultures en una sala d’exposicions va ser a la mostra col·lectiva que es va celebrar a 

la Sala Parés l’abril de 1893, on va presentar les peces següents: La formiga, 

L’arrencaqueixals, Fascinació, Bust de Víctor Balaguer, Bust del Dr. Andreu, Saltar i 

parar, Suerte de Vara, i Estudi d’un ós.84 En aquesta mateixa mostra també es va 

exhibir la pintura d’una Dona jove amb un ventall de Ribera. 

Des de les pàgines de La Veu de Catalunya85 el crític Joaquim Cabot Rovira va 

elogiar les obres de l’escultor i va afegir que la gent l’enyorava. També va ressaltar que 

l’obra més important era La formiga, i va recordar que ja era coneguda de l’Exposició 

General de Belles Arts de 1891. Finalment, sobretot destacava l’escultura d’un 

encantador de serps titulada Fascinació, de clares reminiscències fortunyanes.86  

L’arrencaqueixals representa de forma anecdòtica un home a qui arrenquen un 

queixal, testimoni de la quotidianitat de l’època quan encara no hi havia gaires 

                                                 
84 La Ilustración Artística, 3/04/1893, p. 266. 
85 «Encara que fa tres setmanes que no hem parlat de las exposicions de casa n’Parés, no ha sigut per 
falta de quadros, sinó per la falta material d’espais [...] Entremitj d’aquestas obras ha sigut ben 
apreciada una colecció d’esculpturas originals del Sr Campeny. Feya temps que la gent s’anyorava de 
veureu. La Formiga és la més important y ja la conexíam de la Exposición General de Bellas Artes del 
91. Llavoras deyam, en altre lloch, que la figura de la dona espigolayre tenía bona actitut y seguía la 
corrent naturalista, però ab caràcter poch definit, potser un tant enmatllevat; y avuy ho repetim. Venían 
després dos retratos y varias figuretas y grupos decoratius que demostran la facilitat ab que l’autor 
modela y dona expresió á la materia; distinguintse pel demunt de tots Fascinació per la plasticitat 
extraordinaria del desnú y la veracitat de la massa»85 J.C Y R [Cabot i Rovira, J.], «Notas Artísticas» La 
Veu de Catalunya, 2/04/1893, p. 165.  
86 D’aquesta peça Joaquim Cabot Rovira va dir «Fascinació, per la plasticitat extraordinària del desnú y 
la veracitat de la masa». 
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odontòlegs. L’obra, de gran expressivitat i de modelat gràcil i minuciós, mostra els trets 

còmics dels personatges i els apropa a la caricatura, ja que s’aprecien certes 

reminiscències del gran caricaturista francès Honoré Daumier, conegut principalment 

per les litografies i les terracotes de polítics. 

Aquest assumpte va esdevenir força popular, ja que poc després que Josep Campeny 

realitzés l’escultura, el també escultor Cipriano Folgeras va executar una obra molt 

semblant amb el mateix tema, que va exposar a l’Exposició Nacional de Belles Arts de 

Madrid de 1895, amb la qual obtingué una medalla de primera classe. 

L’interès que despertava l’obra escultòrica de Josep Campeny va portar el periodista 

Ricardo Palma a prestigiar-lo en un article publicat a La Vanguardia, en què comentava 

diferents espais de Barcelona. En el recorregut que va fer per la ciutat, el cronista va 

visitar els tallers Montaner i Simon i, posteriorment, va entrar a l’estudi de l’escultor 

perquè estava a prop, al carrer Aragó. Allà va poder admirar les creacions de l’artista, 

que va qualificar de preciositats escultòriques i tot seguit va proferir: «¡Que valentia de 

cincel!».87 

World’s Columbian Exposition de Chicago, 1893 

La World’s Columbian Exposition, que va tenir lloc a Chicago el 1893, va ser una de 

les exposicions universals més rellevants de les que es van arribar a celebrar. Josep 

Campeny hi va participar amb tres busts de terracota88 que portaven per títol Torera, 

Chula i Maja.  

Al catàleg de l’exposició es detallava el preu de venda de les obres: Torera, 400 

pessetes; Chula, 200 pessetes i Maja, 200 pessetes.89 Malgrat que no disposem de cap 

testimoni gràfic de les escultures de l’exposició, a partir del títols de les obres podem 

deduir que es tractava d’algunes de les peces que s’havien exposat anteriorment a la 

Sala Parés. Tot i això, pensem que les escultures que van anar a l’exposició de Chicago 

devien ser les mateixes que es van passar a bronze a la foneria Masriera i Campins entre 

                                                 
87«Saliendo de visitar los magníficos talleres tipográficos de mis amigos y editores Simón y Montaner, en 
la calle de Aragón, feliz circunstancia me detuvo á la puerta de Campeny, descendiente de escultor tan 
ilustre como el que dió vida á la estatua de “Lucrecia”, quien con exquisita cortesia me invitó a recorrer 
su estudio. ¡Cuántas y cuántas preciosidades escultóricas pude admirar allí!, ¡Que valentia de cincel!» 
PALMA, R. «Barcelona. Apuntaciones de mi cartera de viaje». La Vanguardia, 3/04/1893, p. 4. 
88 «Los catalanes en Chicago», Doticiero Universal, 13/05/1893. 
89 Exposición Universal de Chicago de 1893. Catalogo de la Sección Española publicado por la Comisión 
General de España. Madrid: Rojas, 1893, p. 702. (Núm. Cat. 2.175). 
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la primavera i l’estiu de 1893, i que es troben ressenyades al llibre de registre d’aquesta 

foneria, en el qual podem observar una fotografia de cada peça.90 

A primers de juny de 1893 Josep Campeny va exposar, a l’aparador de la Casa 

Damians de Barcelona91 el bust de bronze d’un conegut industrial de la ciutat que havia 

fos als tallers del mateix Sr. Damians. El diari La Dinastía92 va dir que era una obra 

acabada i en ressaltava la fidelitat amb la fesomia del personatge. 

La primera escultura documentada de Josep Campeny sobre el tema de la lluita 

d’animals fou Bisó atacat per llops, que es va exposar a la Sala Parés el mes de juny de 

1893. Aquest treball –que va representar un punt d’inflexió en la carrera de l’escultor– 

va inaugurar un nou tema dins la seva producció, caracteritzat per la composició 

atrevida d’animals en acció, i va rebre molts elogis de diverses publicacions. Bisó atacat 

per llops es va fondre en bronze a la cera perduda a la foneria artística Masriera i 

Campins per encàrrec d’un ciutadà nord-americà, tot i que La Dinastía va dir que havia 

estat un encàrrec d’un aficionat francès.93 

L’any següent, dins l’apartat “Nuestros grabados” de La Ilustración Artística es va 

destacar: 

«Una nueva fase, un nuevo aspecto nos ofrece Campeny en su carrera artística 

por medio de sus producciones. Ya no son los bonitos barros, que á modo de 

artísticos“bibelots”, nos cautivaban en forma de graciosa maja ó de garrida 

campesina, ni se inspira en los conceptos del clasicismo, para crear obras tan 

recomendables como su alegórica representación del “Pueblo”; su espíritu un 

tanto inquieto y observador busca en otro campo, halla en otro género, no exento 

de dificultades, elementos para su actividad, recursos para aguijonear sus 

aptitudes. La representación de los animales en sus momentos de acción, vida y 

movimiento, es el objetivo que hoy persigue, el estudio á que con éxito se dedica, 

conforme lo atestigua el interesante grupo que reproducimos, pulcramente 

fundido, por el procedimiento “á cera perdida”, por el Sr. Masriera. La obra está 

                                                 
90 AFC (Arxiu particular Foneria Artística Codina Hermanos). Llibre “Obras Ejecutadas” 1892-96, fols. 
28, 31 i 42. 
91 Els magatzems del fill de J. Damians. 
92 La Dinastía, 9/06/1893, p. 3; La Vanguardia, 9/06/1893, p. 1. 
93 «En el salón Parés. Esta semana se halla expuesto en el referido Salón, un grupo en bronce, fundido en 
los talleres de don Federico Masriera; obra del distinguido escultor señor Campeny y adquirida por un 
acaudalado aficionado francés. Representa la lucha de un búfalo con unos lobos. El indicado grupo está 
ejecutado con holgura y tratados con acierto todos los detalles. La actitud de los animales es natural, 
especialmente la del búfalo, que se representa erguido y dominador. La de los lobos, quizás demasiado 
grandes, resulta algún tanto violenta. Sin embargo el grupo produce excelente efecto y acredita una vez 
más la habilidad, talento é inspiración del señor Campeny». La Dinastía, 12/07/1893, p. 2. 
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ejecutada con valentía, sin violencia y con notable soltura, y así el bisonte como 

los lobos que le atacan, resolviéndose contra él para sujetarle, son resultado de 

un detenido estudio y están ejecutados con feliz acierto».94 

 

Bisó atacat per llops, c.1893 [Cat. 109] 

Els models que l’escultor va utilitzar per representar els animals provenien, d’una 

banda, del zoo particular que el marquès de Marianao tenia al municipi de Montbrió del 

Camp (Baix Camp) i, de l’altra, del parc zoològic municipal de Barcelona, que fou 

inaugurat el dia de la Mercè de l’any 1892.95 Els animals del zoo procedien de la 

col·lecció privada que Lluís Martí de Codolar tenia a la seva finca d’Horta i que aquest 

va oferir a l’Ajuntament de Barcelona. L’alcalde d’aleshores, Manel Porcar, en va 

aprovar l’adquisició i les bèsties es van instal·lar al recinte del parc de la Ciutadella, on 

s’havia celebrat l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Així mateix, el també 

anomenat parc de les feres rebia habitualment donacions de tot tipus, com per exemple 

els tres llops que va lliurar el marquès de Marianao procedents del zoològic de 

Montbrió.96 

                                                 
94 La Ilustración Artística, 19/02/1894, p. 122. 
95 Anuario estadistico de la ciudad de Barcelona. Any 1902. 
96 «Los tres ejemplares existentes en el parque zoológico municipal, fueron regalados por el sr. Marqués 
de Marianao que los obtuvo de una pareja que cría en su espléndido “chateau” en Monbrió». DARDER, 
FRANCISCO DE A. «Parque zoológico municipal de Barcelona XI y último». La Vanguardia, 9/02/1893, p. 
1. 



 

 

 

229 

Recordarem que durant l’estada de Josep Campeny a París, aquest ja havia estudiat a 

fons els exemplars del Jardí d’Aclimatació.97 

A l’escultura Bisó atacat per llops podem observar la influència de l’obra de l’artista 

francès Pierre Jules Mene (1810-1879) titulada La caça del senglar, que s’assembla 

molt a la de Josep Campeny. L’interès que hi havia a l’època pels bisons sobretot és 

fruit de la descoberta de Marcelino Sanz de Sautuola de les pintures rupestres de la cova 

d’Altamira l’any 1879, on hi ha la representació de bisons. Aquests animals van 

desaparèixer de la península Ibèrica fa més de mil anys. 

Monument dedicat a Miguel López de Legazpi i Andrés de Urdaneta 

Amb motiu de la commemoració de la conquesta de l’arxipèlag filipí al segle XVI, el 

1892-1893 es va convocar un concurs per erigir un monument dedicat a Miguel López 

de Legazpi i Andrés de Urdaneta a Manila, Filipines. Josep Campeny i l’arquitecte 

Ubald Iranzo van participar al certamen amb un projecte que fou molt aplaudit des de 

les pàgines de La Ilustración Artística.98 Es tractava d’un monument de forma piramidal 

que descansava sobre una escalinata. A la base hi havia l’al·legoria de la Fama, que 

dictava a la Història la conquesta de l’arxipèlag filipí. Al darrere la Fe guiava una fràgil 

embarcació. Als costats hi havia tritons, símbols del mar, i als angles els escuts 

d’Espanya, les Filipines, Biscaia i Guipúscoa. El cos superior del monument estava 

rematat per les figures de Legazpi i Urdaneta abraçats sota el pendó de Castella. 

Culminant el monument hi havia el símbol de la creu, que representava la importància 

de la idea religiosa en la conquesta de l’arxipèlag.99 El projecte presentat per Josep 

Campeny i Ubald Iranzo era ambiciós, però finalment la menció va recaure en el 

disseny presentat per l’escultor Agustí Querol i l’arquitecte Luis María Cabello 
                                                 
97 OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny». Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 4: «[...] durante 
sus cinco años de pensión en París, estudió tan á fondo los variados ejemplares del jardin de 
aclimatación, que hoy su taller está convertido en un verdadero museo de historia natural. Como prueba 
de su afición por los bichos, grandes y pequeños, recordaré que en diferentes salones de la capital 
francesa obtuvo ya, siendo muy joven, honoríficas menciones por su grupo “Los reyes de la naturaleza”, 
distinción analoga á la que mereció su “Gladiador vencido”». 
98 La Ilustración Artística, 24/04/1893, p. 274. «Hemos tenido el gusto de ver el boceto de los 
distinguidos escultor y arquitecto de esta ciudad Sres. Campeny é Iranzu han enviado al concurso abierto 
en Manila para elevar un monumento a Legazpi. Como próximamente publicaremos una reproducción 
del mismo, omitimos hoy hacer de él una descripción y nos limitamos a consignar que la obra de los 
mencionados artistas, grandiosa, elegante, verdaderamente monumental y artística en su conjunto y en 
sus menores detalles, sintetiza por modo admirable, no sólo el hecho transcendentalísimo de nuestra 
historia de unir á la corona de España el rico archipiégalo filipino, sino el espíritu de la época en que tal 
acontecimiento se realizara, representando por las figuras de Legazpi y del padre Urdaneta que coronan 
el monumento llevando en la mano, el uno la espada y el otro la cruz. La obra de los Sres. Campeny é 
Iranzu es merecedora de los mayores elogios, y de que no exageramos al alabarla podrán convercerse 
nuestros lectores cuando la reproduzcamos, que sinó en breve, en la Ilustración Artística»  
99 La Ilustración Artística, 8/05/1893, pp. 306, 274.  
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Lapiedra. Curiosament, cal dir que en el moment d’erigir el monument de Querol a les 

Filipines aquest arxipèlag ja no era colònia espanyola.100 

 
Projecte de monument a Legazpi i Urdaneta, c.1893 [Cat. 103] 

L’any 1893 un Bust de Minerva realitzat per Josep Campeny fou ofert per al 

professorat de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la vila de Gràcia al Certamen 

Cientific – literari.101 L’elecció del tema s’explica perquè, en la mitologia romana, 

Minerva era la deessa de la saviesa, les arts i la tècnica de la guerra. 

Taller fotogràfic d’Antoni Esplugas (octubre 1893): el llum elèctric 

La invenció de la fotografia a mitjan segle XIX va revolucionar el món de la imatge 

―que fins aleshores només es coneixia en pintures, dibuixos i gravats― i en va afavorir 

la democratització. Amb el pas del temps, aquest procés tècnic es va convertir en una 

nova disciplina artística que va saber fer-se un lloc entre les grans arts. Recordem el 

dibuix caricaturesc de l’artista francés Honoré Daumier titulat Dadar elevant la 

                                                 
100 Hojas Selectas, 03/-1903, p. 248: «[...] También al cincel triunfante de Querol se debe el monumento á 
Legazpi y Urdaneta, recientemente inaugurado en Manila. La fotografia que hemos reproducido nos 
evita describirlo, pero su erección tiene historia por más de un concepto interesante. 
Cuando aún el archipiélago descubierto y ganado por Legazpi era colonia española, recibió Querol del 
gobierno encargo de hacer el monumento (encargo ganado en público certamen). Hízolo en efecto, 
remitiólo a Manila, y esperó el pago de la obra, que no llegó; el monumento, entretanto esperaba 
encajonado el instante de mostrarse á pública luz. Vino la guerra; perdiéronse las islas, y el gobierno 
yanqui se apresuró a erigirlo. Hoy el monumento se levanta en una de las principales plazas de Manila 
[...]». 
101 La Dinastía, 21/06/1893, p. 2. 
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fotografia al rang d’art, on es veu el fotògraf dalt d’un globus fotografiant la ciutat de 

París des de l’aire.102 

A poc a poc els noms d’alguns fotògrafs van anar adquirint ressò dins la societat i els 

seus estudis fotogràfics van esdevenir cita obligada per a qualsevol persona que volgués 

perpetuar la seva imatge per a la posteritat. 

 
Honoré Daumier. Dadar elevant la fotografia al rang d’art 

Antoni Esplugas (1852-1929) va ser un dels primers fotògrafs catalans de fama 

consolidada que, amb Pau Audouard, va deixar constància gràfica de l’Exposició 

Universal de Barcelona de 1888. L’octubre de 1893 va inaugurar un nou estudi 

fotogràfic a l’elegant passeig de Gràcia de Barcelona, concretament a sobre del cafè de 

l’Alhambra, ja que el vell taller de fotografia de la plaça del Teatre no reunia les 

condicions necessàries. L’estudi, projectat per l’arquitecte Pons, era un espai luxós i ben 

il·luminat. En la decoració hi van intervenir diversos artífexs com ara els escultors 

Rafael Atché, Josep Campeny, Torquat Tasso i Barbara; rajoles Miralles; el daurador 

Martí, els pintors i decoradors Cuyàs i Queralt; el fabricant de cristalls Sanz; el gravador 

de cristalls Segalés; el fuster Calonge; el manyà Oliveras i el contractista d’obres Miró.  

L’escultura de bronze realitzada per Josep Campeny, que fou col·locada al peu de 

l’escala, era un llum elèctric que representava el geni de la fotografia amb una màquina 

fotogràfica a les mans, en una clara al·lusió al treball d’Antoni Esplugas.103 

                                                 
102 Nadar és el pseudònim de Gaspar Félix Tournachon (1820 – 1910). 
103 Diario de Barcelona, 26/10/1893, p. 12.396. 
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Tot i que no hem localitzat l’obra ni disposem de cap testimoni gràfic, pensem que 

probablement aquest assumpte degué influir la nimfa fotògrafa que l’escultor Eusebi 

Arnau va fer poc després per a la façana de la casa Lleó i Morera, projectada per 

l’arquitecte Domènech i Montaner el 1904, i que acollí l’estudi del fotògraf Adouard. 

La notícia de la inauguració de l’estudi fotogràfic d’Antoni Esplugas que es va 

publicar a la premsa també evidencia els canvis que va experimentar Barcelona des d’un 

punt de vista urbanístic i social, ja que el passeig de Gràcia va esdevenir el carrer més 

distingit de la ciutat, on la burgesia de l’època erigia les seves cases i on passejava per 

fer-se veure. Altres esdeveniments transcendentals per a l’època van ser la introducció 

del llum elèctric a les llars –i el canvi d’hàbits que va comportar per a les famílies de 

l’època–; la fundació de la Societat Espanyola d’Electricitat de Barcelona l’any 1881 i, 

finalment, el paper de l'enginyer Narcís Xifra en l’arribada de l’enllumenament públic 

en les ciutats catalanes. 

Els diaris i revistes del moment es van fer ressò del nou local d’Antoni Esplugas, que 

van descriure amb tota mena de detalls. A tall d’exemple, L’Esquella de la Torratxa va 

suggerir als lectors que si passaven pel passeig de Gràcia es fixessin en l’edifici on hi 

havia el cafè l’Alambra ―que es va inaugurar el 20 de maig de 1891 i que era un dels 

cafès més grans de Barcelona, ja que ocupava l’espai que anava des del passeig de 

Gràcia fins a la rambla de Catalunya104―, en especial en el portal lateral esquerre, on 

indica que podran veure una entrada esplèndidament decorada i plena de magnífics 

retrats, de la qual arranca una bonica escala, on hi ha l’escultura de Campeny. L’autor 

proposa que segueixin cap amunt, mirant i admirant al pas, i assenyala que al final 

arribaran a una antesala preciosa que precedeix una vasta, amplíssima i ben il·luminada 

galeria fotogràfica, amb dues habitacions elegantíssimes i dotades de tots els avenços 

propis de la indústria artística fotogràfica. L’autor explica que en aquest nou 

establiment, tan còmode, sumptuós i sobretot tan ben il·luminat, tant de nit com de dia, 

el conegut i reputat fotògraf Antoni Esplugas, ha prestat un verdader servei a 

Barcelona.105 

Josep Campeny també va realitzar un Bust del fotògraf Antoni Esplugas, que el va 

representar amb bigot, barba, i envoltat de llorer.106 

 

                                                 
104 VILLAR 2013 
105 L’Esquella de la Torratxa, 31/11/1893, p. 699. 
106 Álbum Salón 1899, p. 231(Fig). 
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Escultura del del palau Marcet 

Entre l’any 1890 i el 1895 Josep Campeny va realitzar una escultura de marbre que 

aguantava un canelobre per a l’escala d’honor del palau Marcet. 107 Pensem que aquesta 

obra, avui no localitzada, devia ser similar al llum que hi havia a l’estudi fotogràfic 

d’Antoni Esplugas, encara que no tenim cap imatge per corroborar-ho, ja que el palau 

del diputat per Barcelona Frederic Marcet –ubicat a la cruïlla entre el passeig de Gràcia 

i la Gran Via i projectat pel mestre d’obres Tiberi Sabater l’any 1887–, va ser reformat 

el 1934 per Pere Domènech Roure, i es va convrertir en el teatre Comèdia. Més tard, el 

1960, l’edifici es va habilitar com a cinema, funció que segueix acomplint en 

l’actualitat. 

Durant els primers anys de la dècada de 1890, en què la producció de l’escultor 

estava plena d’èxits i d’encàrrecs, la ciutat de Barcelona vivia els sagnants atemptats 

anarquistes. Així doncs, el 24 de setembre de 1893, Paulí Pallàs va atemptar contra el 

capità general de Catalunya Martinez Campos, a la Gran Via, fet que va provocar un 

mort i vuit ferits. Aquell mateix any, el 7 de novembre, l’anarquista Santiago Salvador 

va llançar una bomba al Teatre del Liceu mentre es representava l’obra Guillem Tell de 

Rossini, a càrrec d’una companyia italiana. Aquesta agressió contra la burgesia catalana 

va provocar 14 morts el dia que s’inaugurava la temporada d’òpera del teatre. L’acte, 

provocat en represàlia per l’afusellament de Paulí Pallàs, va commocionar la societat 

barcelonina.  

El novembre de 1893 Josep Campeny va exposar a la Sala Parés l’obra Lluita de 

races, que representava la lluita d’un soldat espanyol contra un moro. Peça d’arrel 

romàntica, mostrava característiques semblants a la pintura d’Eugène Delacroix Combat 

entre el “Giaur” i el Baja.108 Quan l’escultor va realitzar aquesta escultura 

probablement ho feia influït pels esdeveniments històrics que vivia Espanya en aquells 

moments, com ara la Guerra de Margallo, que va tenir lloc entre 1893 i 1894. Recordem 

que Espanya ja havia lluitat a la Guerra d’Àfrica de 1859 a 1860 contra el sultanat del 

Marroc, que va incloure Ceuta i Melilla. Els diaris i revistes es van fer ressò del 

conflicte i La Ilustración Artística en va publicar un extens article, titulat “Los sucesos 

de Melilla. Crónica de la Guerra I”, el 20 de novembre de 1893, signat per Martín 

Barrionuevo.  

                                                 
107 ROGENT 1900 (1897), p. 86. 
108 Conservat a Institute of Art, Xicago: Giaour and the Pasha. 
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A començaments de l’any següent, el 1894, Josep Campeny va exposar l’escultura 

Sàtir estirat, a la sala que els germans Damians tenien al carrer Escudellers de 

Barcelona. Pensem que aquesta obra podria ser la mateixa que Fascinació.109 

Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona, 1894 

La participació de Josep Campeny a la Segona Exposició General de Belles Arts no 

es va limitar a l’exhibició de les seves escultures, sinó que també va formar part del 

jurat d’admissió i de col·locació d’obres pel grup segon, amb els escultors Rafael Atché 

i Andreu Aleu. (Els suplents van ser Josep Carcassó i Torquat Tasso.) 110 

Pocs dies abans d’obrir l’exposició, el dissabte 21 d’abril, les autoritats van visitar a 

les instal·lacions la mostra ja completament enllestida. Després de recórrer les diverses 

sales, es va servir un sopar que va acabar amb el torn dels brindis: en primer lloc, 

l’alcalde va brindar a la salut dels assistents a l’acte; el va seguir el president de la 

comissió organitzadora i tinent alcalde de Barcelona, Frederic Schwartz i després el 

director de l’Escola de Belles Arts, Antoni Caba, Josep Campeny també va brindar pels 

artistes estrangers que havien concorregut al certamen i pel bon èxit de la mostra. 

Finalment, Ramon Larroca, el governador civil de Barcelona, va resumír tots els brindis. 

En aquesta ocasió, Josep Campeny va concórrer al certamen amb cinc treballs que 

giraven a l’entorn de tres temes: el primer era el Retrat de l’Il·lustre Marquès de 

Grimaldo (bust en fang cuit); el segon, sobre mitologia, era El déu Pan (grup en guix), i 

el tercer, l’animalista, era un assumpte que va presentar per primera vegada a una 

exposició de belles arts, amb les escultures Daina atacada per una àguila (grup en 

guix); Bisó atacat per llops (grup en guix); i Lluita per l’existència (grup en guix).  

Pel que fa a l’obra Retrat de l’Il·lustre Marquès de Grimaldo, no en sabem 

pràcticament res, ja que l’única referència de què disposem són les paraules de Francesc 

Miquel Badia, publicades a Diario de Barcelona en les que deia que Josep Campeny 

presenta un bon retrat d’un distingit magistrat de la Reial Audiència.111 De l’obra El déu 

Pan tampoc en tenim cap imatge, però gràcies a la informació d’Alfredo Opisso sabem 

que es tractava d’un bust d’un faune sobre un pedestal.112 D’altra banda, Bonaventura 

Bassegoda i Amigó va afegir que l’artista es presenta amb diferents especialitats. Com a 
                                                 
109 Diario de Barcelona, 2/02/1894, p. 1.420. 
110 La Dinastía, 7/04/1894, p. 2. 
111 MIQUEL BADIA, F. «Segunda Exposición General de Bellas Artes en Barcelona IV. Salón de Escultura». 
Diario de Barcelona, 5/06/1894, p. 6.579. 
112 «El busto del Fauno sobre un pedestal, de Campeny, es un excelente pasticcio de escultura pagana, 
revelando en su autor un discretismo sentido histórico». OPISSO, A. «Exposición general de Bellas Artes 
de Barcelona». La Ilustración Ibérica, 23/06/1894, p. 390. 
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retratista, amb el bust d’un digne magistrat de la Reial Audiència; com a humorista, amb 

el déu Pan, bonica escultura que tendeix a l’al·legoria; i com a especialitat en naturalesa 

viva, amb els grups de feres, dels quals diu: [...] Tres n’hi té, y á nostre entendre lo del 

cabirol atach per un áliga es de primera forsa per la naturalitat y’l caràcter que tenen 

las bestias, especialment lo cabirol, qual actitut es elegant al mateix temps que real. 

D’questas cualitats ne participan Bisonte atacado por lobos y Lucha por la 

existencia».113 

Daina atacada per una àguila –que és una de les peces més conegudes de l’escultor– 

representa, tal com el títol indica, una àliga amb les ales obertes que picoteja el coll del 

cèrvid mentre aquest es retorça de dolor. Aquesta obra plasma amb tota cruesa la lluita 

per la supervivència a la natura. Josep Campeny aconsegueix un gran realisme amb el 

moviment i amb el modelat realitzat del natural a partir del model d’una cérvola reial de 

Sant Humbert que l’artista va portar d’un viatge a Lisboa i que posteriorment va donar 

al parc zoològic de Barcelona.114 

Durant l’exposició l’obra va cridar l’atenció de la crítica i La Ilustración Artística va 

comentar que la personalitat artística, del discret i laboriós escultor català ja era 

coneguda. També deia que l’escultura Daina o Cabirol atacat per una àguila era una de 

les obres més recomanables de Campeny, tant per l’acabat d’estudi del natural com per 

la manera com l’escultor havia sabut donar-li vida i acció. També ressaltava que va 

obtenir un premi i que va ser adquirida per destinar-la al Museu de Belles Arts.115 

En la seva línia humorística habitual, la revista L’Esquella de la Torratxa va publicar 

una il·lustració en què al cérvol li havien sortit ales.116 

                                                 
113 BASSEGODA, B. «Exposició general de Bellas Arts VI», La Renaixensa. 17/06/1894, pp. 3.583 - 3.584. 
114 «El escultor barcelonés señor Campeny, ha regalado al Ayuntamiento con destino á la colección 
zoológica del Parque, una magnífica cierva real de San Humberto, que adquirió recientemente en Lisboa 
el citado artista y que le sirvió de modelo para las obras que figuran en la Exposición de Bellas Artes de 
la ciudad». La Vanguardia, 30/05/1894. p. 2. 
115«Conocida es de nuestros habituales lectores la personalidad artística de este discreto cuanto 
laborioso escultor catalán, puesto que varias veces hemos reproducido en estas páginas algunas de sus 
geniales obras. Esta circunstancia nos aconseja hoy no exponer nuestro juicio, limitándonos únicamente 
a llamar la atención acerca del precioso grupo representado por un gamo atacado por un águila, por 
considerarlo como una de las obras más recomendables de Campeny, pues no solo merece aplauso por 
ser un acabado estudio del natural, sino que el artista ha sabido prestarle el interés, la vida y la acción. 
Así debió comprenderlo el jurado en la última Exposición de Bellas artes al otorgarle el premio que 
reviste mayor importancia, por cuanto lleva consigo la adquisición por la corporación municipal con 
destino al Museo Bellas Artes». La Ilustración Artística, 5/11/1894, p. 720. 
116 «Com escultors “Animaliers” se distingueix en Campeny, que hi té un “cabirol atacat per un’ aguila 
real, de hermosa composicio, ademés del Bisont y de la baralla de llops. Lo mateix Campeny demostra 
sentir l’art decoratiu ab son grupo “Déu Pan”. Sobresurt també en Vallmitjana Abarca:‘l grupo la 
Lleona y sos cadells es una sentida escena de família verdaderament interessant [...]». FRA JUNCOSA, 
«Exposició de Belles Arts», V. Escultura” L’Esquella de la Torratxa, 15/06/1894. p. 374. 
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Daina  atacada per una àguila, c.1894 [Cat. 121] 

També la revista satírica La Tomasa va mostrar un dibuix d’un cérvol alat i, al peu de la 

imatge, hi deia «Extasi».117 

En aquesta exposició el guix Cabirol atacat per una àguila va aconseguir un guardó 

i fou adquirida per la Junta de Museus,118 que poc després la va fer passar a bronze a la 

foneria Masriera i Campins. Avui aquesta peça es troba en dipòsit al Museu de la Pell 

d’Igualada. 

Respecte l’escultura Bisó atacat per llops, recordarem que ja havia estat exposada, 

en bronze, a la Sala Parés l’any anterior. L’escultura va generar moltes crítiques 

favorables a la premsa i es va exposar enmig d’una gran expectació. Tanmateix, l’any 

següent dins el marc de l’exposició als diaris gairebé no se’n van parlar.  

Finalment, l’obra en guix Lluita per l’existència –també anomenada Llop atacat per 

gossos o Rescatant la presa– representa tres gossos que mossegaven un llop sense treva. 

D’aquesta peça –de composició piramidal probablement per evocar la mort– en destaca 

el modelat i l’anatomia dels animals en moviment. Tot sembla indicar que l’escultor, 

per fer aquesta obra, va prendre com a model els animals que provenien del jardí del 

marquès de Marianao. (Recordem que aquest va donar tres llops al zoològic de 

                                                 
117 La Tomasa, 31/05/1894, p. 311. 
118 Avui en dipòsit al Museu d’Igualada. 
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Barcelona el mes de febrer de 1893.) Més tard, aquesta escultura va ser fosa a la terra 

per la foneria artística Masriera i Campins.119 

 
Lluita per l’existència, c.1894 [Cat. 119] 

 
Frans Synders (1579-1657). Baralla de gossos 

Observem que Josep Campeny també va realitzar obres animaliers en terracota de 

petit format, probablement per difondre la seva obra. En són exemples Lleopart atacant 

un estruç, Ós amb un conill a la boca o Ós amb un ocell a la boca. 

D’altra banda, el crític d’El Diluvio Salvador Sanpere i Miquel va comentar el tema 

animalier relacionant obres de tres escultors que van practicar aquest estil: Diego Sarti, 

Agapit Vallmitjana i Josep Campeny: L’autor ressalta la distància que hi ha dels lleons 

de Sarti a la lleona de Vallmitjana, i sobre aquest últim apunta que si agafa com a 

models els egipcis, els assiris i els grecs aviat arribarà a exposar lleons com els de 

Persèpolis i cavalls com els del Partenó. En canvi, pel que fa a l’obra de Campeny 

assenyala que segueix una altra tendència, la naturalista, la reproducció per l’art de 
                                                 
119 Arxiu particular de la foneria artística Codina Hermanos. Llibre “Obras realizadas” (1892-1896), fol. 
52. 
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l’animal viu, la de l’individu i no la del gènere. Sanpere manifesta que si aquesta 

tendència artística el col·loca en una situació inferior a Vallmitjana, no ho ha de dir ell, 

ja que no vol renovar les disputes entre idealistes i naturalistes, i tan sols diu que, segons 

la seva opinió, l’home que més val és el més ric en idees i que, per tant, creu que sempre 

val més pel que fa a allò real i artístic el que més s’assembla a la idea. 120 

Les escultures de la Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona que van 

ser guardonades i adquirides per l’Ajuntament van ser L’enterrament de Judes, grup en 

guix de Rafael Atché; Els primers freds, grup en marbre Miquel Blay; Daina atacada 

per una àguila de Josep Campeny; Regnum meum non est de hoc mundo de Manuel 

Fuxà; El primer rencorós de Josep Pagès; Pensativa de Félix Pardo de Tavera; Martiri 

de Filippo Cifariello; Prière de Guillaume Charlier; Fauna, Vincenzo Jerace; Pescatore 

di polipi, Eduardo Rossi.121 

Per passar a bronze algunes d’aquestes obres es va convocar un concurs públic entre 

diversos fonedors d’obres d’art. Les escultures que s’havien de fondre eren Prière de 

Guillaume Charlier; Pensativa de Félix Pardo de Tavera; Daina atacada per una àguila 

de Josep Campeny; Cap d’esudi de Miquel Blay i Bust d’un vell de M. Isidor Pffeifer.122 

Amb l’objectiu d’incentivar la venda de bitllets d’abonament a l’exposició, s’oferien 

obres d’art de regal que prèviament havien estat exposades. És el cas d’una terracota de 

Josep Campeny i quatre escultures, de Venanci Vallmitjana, Manuel Fuxà, Rafael Atché 

i Torquat Tasso.123 

                                                 
120 «Véase sino la inmensa distancia que va de los Leones del señor Sarti, número 1135, á la Leona del 
señor Vallmitjana y Abarca. El señor Vallmitjana se va acercando al género tanto como de él huye el 
señor Sarti, y si nuestro jóven escultor continua su camino y toma por modelos á los egipcios, á los 
asirios, y á los griegos, llegará pronto a darnos leones como los de Persepolis, y caballos como los del 
Parthenon. 
Do podemos decir lo mismo por ahora del señor Campeny, número 1.012 á 1.014. Sigue este artista otra 
tendencia, la naturalista, la de reproducción por el arte del animal viviente, la del individuo, no la del 
género; y si esta tendencia le coloca dentro de la esfera artística en situación inferior al señor 
Vallmitjana, no hemos de decirlo nosotros, que no queremos renovar las querellas entre idealistas y 
naturalistas; solo diremos que , como para nosotros el hombre que vale más es el más rico en ideas, 
siempre nos parece que vale más en lo real y en lo artístico lo que más se acerca á la idea [...]». SANPERE 

I MIQUEL, S. El Diluvio, 24/06/1894, p. 14. 
121 BORONAT 1999, pp. 44 - 45. 
122 «Concurso entre fundidores» La Vanguardia, 27/06/1895, p. 2. 
123 La Dinastía, 10/05/1894, p. 2; El Diluvio, 10/05/1894, p. 3.985: «Crónica diaria. Bellas Artes: Ayer 
quedaron expuestas en uno de los plafones del gran Salón central del Palacio de Bellas Artes las obras 
que se ofrecen como regalo á las personas que han adquirido ó adquieran billetes de abono de la actual 
Exposición. El conjunto de los objetos de arte expuestos resulta muy importante, no tan solo por el mérito 
propio de cada una de las obras, sino tambien por la manera acertada y el buen gusto con que han dido 
colocadas. Constituyen los veinte lotes á que ascienden los regalos, tres obras de pintura, debidas á los 
señores Masriera (don José), Rivera y Graner; cinco dibujos originales de los señores Urrabieta 
(Vierge), Galofre, Pellicer, Mestres y Llimona; cinco esculturas en tierra cocida, ejecutadas por los 
señores Vallmitjana (don Venancio), Fuxà, Atché, Tasso y Campeny [...]». 
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El setmanari il·lustrat La Velada va dedicar la portada de la revista del mes de juny 

de 1894 a la terracota de Josep Campeny titulada Desertor! Aquesta obra de tema 

anecdòtic –representa una pagesa agafant fort un porquet que lluita per escapar-se-li 

dels braços–, l’any 1892 ja havia despertat l’interès d’altres publicacions, com La 

Ilustración Artística124 i la Ilustració Catalana.125 Així mateix, La Ilustración Moderna 

va descriure la peça i va afegir que la pagesa mostra alegria per haver agafat el garrí. 

També explica que l’obra està realitzada del natural i que per aquest motiu hi ha vida, a 

més ressalta el modelat del cap, comentant que està treballat amb intel·ligència.126 

 
Desertor!, 1892 [Cat. 94] 

Aquesta escultura, d’uns 45 centímetres d’alçada, va ser fosa a bronze, a la terra, per 

la foneria Masriera i Campins el 1893.127 Més tard, la mateixa foneria la va exposar a 

l’Exposició Universal de París de 1900.128 D’altra banda, anteriorment la mateixa 

revista La Velada ja havia publicat en portada una altra obra de l’artista: 

L’arrencaqueixals. 

Josep Campeny va participar en exposicions internacionals en diverses ocasions, on 

va mostrar les seves escultures al costat de les dels millors artistes del moment. El 1894 

                                                 
124 La Ilustración Artística, 1/05/1892, p. 313. 
125 La Ilustració Catalana, 15/07/1892, p. 199. 
126 «La aldeanita modelada por el diestro escultor José Campeny rebosa de gozo porque ha atrapado a 
un desertor de la piara. Quiso escapar, pero la resuelta moza cogió al gorrinillo con sus vigorosas 
manos para ponerlo de nuevo entre los demás de la manada ¡ Cuan satisfecha se siente por haberle 
atrapado! [...]. Hay vida y hay verdad en esta estatuita, ejecutada del natural con mucho acierto y al 
propio tiempo embellecida por el barniz del arte, que convierte en interesantes los asuntos más sencillos. 
La cabeza con particular de la aldeana está modelada con notable inteligencia, revelando el talento del 
escultor que posee el joven artista José Campeny, autor de esta obra». La Ilustración Moderna, 
23/06/1894, p. 779. 
127 Arxiu Codina Hermanos. Llibre “Obras realizadas” 1892 - 1896, fol. 25. 
128 Catalogue 1900, (núm. 19). 
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l’escultor concorregué a l’Exposició Universal d’Amberes amb les obres ¡Olé! i 

Fascinació.129 Quant a la primera peça, pensem que devia tractar-se d’una de les seves 

manoles o toreres i pel que fa a la segona, Fascinació, representava un sàtir que 

encantava una serp. Aquesta última obra ja havia estat exposada a la Sala Parés el 1893 

i la tornaria a exhibir més tard a Madrid, el 1897.  

Amb el pas dels anys la coneguda Sala Parés continuava essent l’aparador artístic 

més important de la ciutat. Josep Campeny, que de jove hi havia exposat sovint per 

donar a conèixer la seva obra, de gran tan sols hi va participar de manera puntual. En 

l’exposició del mes d’octubre de 1894 hi va presentar un bust en terracota d’un general, 

«obra executada amb vigor i distinció»,130 que exhibí juntament amb treballs dels 

pintors Josep M. Tamburini (1856-1932), Modest Urgell (1839-1919) i Santiago 

Rusiñol (1861-1931). Aquest últim va mostrar 14 quadres, entre els quals destacà La 

morfina i els estudis del claustre de la seu de Tarragona.  

L’any 1894 es va inaugurar el nou edifici de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts 

a Barcelona, al número 115 de la Rambla, que era un projecte de Josep Domènech i 

Estapà (1858-1917). A la façana s’hi van col·locar dues escultures de genis al·legòrics a 

les ciències i les arts, que eren de Rafael Atché. 

Escultura del Palau de Justícia de Barcelona 

El Palau de Justícia de Barcelona, que va ser projectat per l’arquitecte Josep 

Domènech i Estapà en col·laboració amb Enric Sagnier, fou construït entre els anys 

1887 i 1908 dins de l’estil eclèctic. Per ornamentar les façanes s’hi van col·locar 48 

escultures de destacades figures de la jurisprudència i vint-i-dos relleus de tema històric 

i jurídic, presidits, al frontispici, pel grup de Moisès d’Agustí Querol, i a la cúpula per 

La justícia d’Andreu Aleu. 

El mes de novembre de 1894 es van encarregar les estàtues als escultors Josep 

Campeny, Torquat Tasso, Manuel Fuxà, Josep Llimona, Pere Carbonell, Miquel Blay, 

Agapit Vallmitjana, Rafel Atché, Pagés Serratosa, i Eduard Baptista Alentorn.131 Així 

mateix, es va fer un sorteig per assignar a cada artista els diversos personatges i la sort 

adjudicà a Campeny la figura de Pere Nolasc Vives i Cebrià (1794-1874).132 Tanmateix, 

                                                 
129 Doticiero Universal, 18/05/1894, p. 2; La Dinastía, 19/05/1894, p. 1; La Vanguardia, 19/05/1894, p. 
2; La Pagesia, 15/05/1894, p. 79. 
130 La Renaixensa, 18/10/1894, p. 6.126. 
131 Diario de Barcelona, 23/11/1894, p. 13.491. 
132 El Doticiero Universal, 13/12/1894, p. 2. 
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després de la rifa molts artistes es van intercanviar els personatges133 i Josep Campeny 

va acabar fent la de Josep Monràs, doctor en dret i escriptor de dret mercantil i dret de 

guerra134 –un personatge que, inicialment, havia estat adjudicat a Josep Llimona–. 

Exposició "acional de Belles Arts de Madrid, 1895 

A l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1895 Josep Campeny hi va 

participar amb dues obres: Llop atacat per gossos –amb la qual ja havia pres part a 

l’exposició de Barcelona de 1894– i Caçador primitiu –escultura que presentava com a 

novetat la lluita entre l’home i la fera, ja que en les obres anteriors la lluita era tan sols 

entre animals–. 

A l’exposició les dues escultures van cridar l’atenció tant pel seu realime com pels 

dots d’observació de l’artista. El crític Alfonso Perez Nieva a La Dinastía comentà que 

l’autor de Cos a Cos i Llop atacat per gossos és un observador de primera força, i que 

ambdues obres hi ha impressió del natural.135 

L’escultura Caçador primitiu –també anomenada Cos a cos o Hèrcules– 

representava el personatge mitològic grec d’Hèracles ofegant l’àguila que es menjava el 

fetge de Prometeu. 

L’any següent Josep Campeny va tornar a presentar aquesta obra a l’Exposició de 

Belles Arts de Barcelona de 1896 i més tard, el 1898, en va fer donació a l’Ateneu 

Igualadí.136 

A la secció “Nuestros grabados” de La Ilustración Artística es va dir que Campeny 

era un artista discret i que havia representat un caçador primitiu que mostra l’esforç 

muscular per lluita contra la reina de les aus. També va destacar que l’obra era difícil de 

fer i plena de dificultats, a més de ressaltar que l’escultor tracta un tema molt poc 

cultivat a Espanya.137 

                                                 
133 La Renaixensa. Diari de Catalunya. 13/12/1894, p. 7.281. 
134 GARCÍA 1986, vol III, p. 66. 
135 «Cuerpo á Cuerpo. Lobo atacado por perros. El que ha hecho estas dos obras es un observador de 
primera fuerza; hay en ambas verdadera impresión del natural y un buril fidelísimo que sabe 
respetarlo». PEREZ NIEVA, A. «Revista artística. Exposición General de Bellas Artes de Madrid 1895. 
Escultura». La Dinastía, 7/07/1895, p. 2. 
136 La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6. D’altra banda, al centre del jardí de l’Ateneu Igualadí es va onstruir 
un saltant d’aigua i Josep Campeny va regalar una obra seva a aquest centre cultural amb l’objectiu 
d’ornamentar-lo. RIBA 1998, p. 64. 
137 «[...] El discreto artista José Campeny ha tratado de representar en el grupo escultórico que 
reproducimos un cazador primitivo, una representación del hombre protohistórico, utilizando su 
muscular esfuerzo para luchar con la reina de las aves. Difícil habia de ser necesariamente el desarrollo 
de un tema asaz preñado de dificultades: mas como quiera que la obra ha de figurar en la Exposición 
Dacional de Belles Artes próxima a inaugurarse en la capital de la monarquía, omitimos consignar 
nuestro juicio, esperando la cualificación que merezca el jurado. Esto no obstante y sea el que fuere el 
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En canvi Cos a cos no va agradar gaire al crític Rafael Balsa de la Vega, que a La 

Ilustración Artística va comentar que no era una de les peces més reeixides del escultor. 

Segons ell, Josep Campeny s’havia equivocat a l’hora d’escollir l’assumpte perquè 

encara no tenia ben definida la seva personalitat artística; tot i això, admetia que 

modelava amb gràcia. Balsa de la Vega relaciona el cap d’Hèrcules amb el Júpiter de la 

gigantomàquia, i el cos, amb estàtues clàssiques.  

 
Cos a cos o Hèrcules, 1895 [Cat. 125 b] 

La secció d’escultura de l’exposició de Madrid de 1895 fou important en relació a 

certàmens anteriors.138 

El mateix crític va destacar Cap de nen de l’escultor Fernando Adelantado; Sant 

Isidor i La petita ambiciosa de Josep Alcoverro; dos retrats amb terracota excel·lents 

d’Antoni Alsina i Enterrament de Judes i Fulles d’arbre caigudes de Rafael Atché. 

D’altra banda, de Pere Carbonell Perez Nieva en va ressaltar el model de l’estàtua de 

                                                                                                                                               
veredicto que merezca, aplaudimos el empeño del Sr. Campeny en dedicarse á un estudio harto difícil y 
poco cultivado en nuestra patria». La Ilustración Artística, 20/05/1895, p. 362. (Imatge p. 368). 
138 Alfonso Pérez Nieva va comentar«[...] las obras del cincel que en la actual exposición constituyen un 
hermoso núcleo, tan igual en mérito que no recuerdo yo en años anteriores otro semejante [...]». PÉREZ 

NIEVA, A. «Revista Artística. Exposición general de Bellas Artes de Madrid 1895. Escultura» La Dinastía, 
7/06/1895, p. 2. 
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Lluís Vives; de Manuel Fuxà, Després de la missa –que representa un escolanet i que 

està tractada amb desimboltura–; de Mateo Inurria, Lucio Anneo Seneca –en remarca el 

rostre, la pell, les arrugues i la factura prodigiosa, que és rigorosament clàssica–; 

d’Antoni Parera, un bust en bronze de factura exquisida. Finalment, d’Agustí Querol en 

va destacar les obres Tulia i Sant Francesc; de Josep Reynés Juvenilia, d’Antonio 

Susillo Crist, i de José Viciano L’afilador. 

Amb motiu de la mort del poeta i dramaturg Frederic Soler Pitarra, Josep Campeny 

va sol·licitar a la Junta del Museu Víctor Balaguer el permís per retirar el bust que havia 

donat de l’escriptor l’any 1890, amb l’objectiu que figurés en una manifestació de dol. 

Tot i que a la carta manuscrita consta la data de 20 de novembre de 1894 –i així està 

catalogada a la biblioteca museu–, això no és possible perquè Serafí Pitarra finà el mes 

de juliol de 1895. 

El mes de gener de 1896 es va celebrar la XIII Exposició Extraordinària de Belles 

Arts a la Sala Parés. La secció d’escultura de la mostra va ser poc nombrosa i Josep 

Campeny hi va exposar alguna terracota.139 

La Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona, 1896 

L’exposició de l’any 1896 de Barcelona va passar a ser la Tercera Exposició de 

Belles Arts i Indústries Artístiques, una fórmula que es va mantenir en les edicions 

següents. En aquesta ocasió Josep Campeny va formar part de la Comissió 

Organitzadora de l’exposició, en concepte de vocal suplent del jurat d’admissió i 

col·locació d’obres.140 Recordem que en l’edició anterior ja havia format part d’aquest 

mateix jurat.L’escultor va participar en dues seccions de la mostra: a l’apartat de Belles 

Arts hi va exhibir dues obres que representaven la lluita de l’home amb la bèstia –Cos a 

cos i L’edat de pedra– i a l’apartat d’Indústries Artístiques hi va exhibir el Bust d’una 

torera i Ós mendicant de bronze, a l’expositor Masriera. En relació amb les dues 

primeres, el crític de la Renaixensa Bonaventura Bassegoda en va destacar la feina de 

l’escultor en el tema animalista. Aquest ressalta l’excel·lent estudi de nu de l’home que 

                                                 
139 «Dada diriamos de la sección de escultura, reducida á unas pocas figuritas de caballete, algunas 
pintorescas como las de Campeny y de V. Abarca, sino fuese por Reynés, el maestro escultor que de un 
tiempo a esta parte vemos con gusto concurrir á las exhibiciones del Salón Parés. Su cabeza de estudio, 
busto de mozo enjuto y recio, de accentuadas facciones y osambre saliente, modelado con el vigor vital y 
la precisión fisiológica de un antiguo escultor romano». CASELLAS, R. «XIII Exposición Extraordinaria del 
Salón Parés», La Vanguardia, 19/01/1896, p. 1. 
140 La Renaixensa. Diari de Catalunya. 22/03/1896, p. 6.785. 
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lluita amb la fera «[...] ab la fermesa y coneixement d’un veritable esculptor 

animalier».141  

Pel que fa al grup Cos a cos –que també conegut com a Caçador primitiu o Hèrcules 

(Hèracles) –, amb què Josep Campeny havia participat a l’exposició de Madrid de 1895 

i que ja hem explicat abans, Alfred Opisso va comentar a Ilustración Ibérica que 

l’artista havia justificat una vegada més la seva fama com escultor animalier.142 

Respecte a l’obra L’edat de pedra –que representava l’aferrissada lluita d’un home 

primitiu amb un ós–, va destacar tant per l’excel·lent estudi anatòmic de la musculatura 

en tensió de l’home nu com pel tractament de la textura del pèl de l’animal. Sense cap 

mena de dubte, pensem que aquesta obra es va inspirar amb la de l’artista francès 

Emmanuel Frémiet. 

 
L’edat de pedra de Josep Campeny, 1896. I Denicheur d’oursons d’ Emmanuel Frémiet [Cat. 138] 

L’escultura va obtenir una medalla de tercera classe i va ser molt elogiada per la 

crítica de l’època, tal com es desprèn del comentari d’Antoni García Llansó a La 

Ilustración Artística dins la crònica de l’exposició esmentada, on diu que l’actitud de 

l’home primitiu que lluita sense armes amb l’ós és molt encertada i que expressa 

l’esforç muscular i la violència. També afegeix que el modelat és ampli, just i 

encertat.143 

                                                 
141 BASSEGODA, B. La Renaixensa. Diari de Catalunya, 14/06/1896, p. 3.599. 
142 «Campeny ha justificado una vez más su fama de excelente animalier con su “Cuerpo a cuerpo”, 
grupo en yeso, representando a un hombre que lucha con un águila. En igual género se muestra á grande 
altura Vallmitjana Abarca con “Leona y sus cachorros”». OPISSO, A. «Exposición de Bellas Artes de 
Barcelona». La Ilustración Ibérica, 27/06/1896, p. 414. 
143 «El grupo escultórico de la Edad de piedra, de José Campeny, ha de estimarse como galana muestra 
de su adelanto. La actitud del hombre primitivo luchando a brazo partido con el oso, es muy acertada, 
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El Doticiero Universal, valora el següent: «La Edad de Piedra, de Campeny, grupo 

saliente, notable de inspiración y de factura».144 En canvi, Joaquim Cabot Rovira, des 

de La Veu de Catalunya, opina: «Tampoc nos convens la confusió que regna en L’edat 

de pedra d’en Campeny, en la que l’home i l’os se donen una abrassada de aquelles 

que, de tan que estimen abunyegen».145 D’altra banda, Duevo Mundo comenta «[...] y 

que la Edad de Piedra, de Campeny, aunque muy violenta, acusa en el autor nervio y 

mano de escultor distinguido».146 

El crític d’El Diluvio Salvador Sanpere i Miquel va fer una recensió ferotge en 

relació amb l’exposició. En primer lloc deia que la mostra tan sols era visitada els dijous 

a la tarda i els diumenges, per la qual cosa l’educació artística de Barcelona, segons ell, 

no havia variat. També afirma que si la gent no hi anava era perquè no hi havia cap peça 

que valgués el premi d’honor i reclama per a Josep Campeny un tracte just,147 ja que no 

està d’acord amb la tercera medalla amb la qual es va guardonar l’artista.148 

Al mes de novembre Josep Campeny i Torquat Tasso van oferir a la Junta de Museus 

les escultures L’edat de pedra i Santa Isabel reina d’Hongria, peces que havien figurat 

a l’última Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques. L’Ajuntament va acceptar 

l’oferta i els va donar 1.000 pessetes a cadascú en concepte de despeses materials.149 

Segons indica l’expedient d’adquisició de l’obra L’edat de pedra, s’havia de col·locar 

en un lloc preferent. Per això en una carta del 15 de març de 1897 es diu que ja s’havia 
                                                                                                                                               
expresa el esfuerzo muscular y la violencia, resultando el modelado, amplio, justo y acerado». GARCÍA 

LLANSÓ, A. «Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona», La Ilustración Artística, 
22/06/1896, p. 436. 
144 El Doticiero Universal, 21/06/1996, p. 1. 
145 CABOT ROVIRA, J. «Tercera exposició general de Bellas Arts» VI y darrer, La Veu de Catalunya, 
28/06/1896, p. 305. 
146 S.C. «Exposición de Bellas Artes de Barcelona. Notas al vuelo». Duevo Mundo, 7/05/1896, p. 9. 
147 «Fuera de esto, se dice que no tenemos ya en Escultura nada que merezca el premio de honor, por ser 
poca cosa la obra del señor Ackermann; pero ¿no es una gran cosa. Con ser una cosa grande, la Edad 
de Piedra del señor Campeny? ¿Que es discutible?. Sea...¿Pero no es cierto que si Bertoldo de verdad se 
hubiese querido ahorcar, encontrara para ello árbol de su agrado? Pues con una poca de buena 
voluntad se podría dar al señor Campeny la recompensa que merece. ¿Que dirian Fulano y Mengano y el 
señor Benlliure? ¿Pero qué culpa tiene el señor Campeny de que el señor Benlliure nos haya tratado con 
tanto desden? [...]». SANPERE MIQUEL, S. «Exposicion general de Bellas Artes é Industrias Artísticas», El 
Diluvio, 14/05/1896, p. 13. 
148 «[...] ¿Qué nos parece, fuera de todo esto, del dictámen ó fallo del Jurado?- Bien el de Arquitectura .- 
Bien el de Industrias Artísticas.- Mal el de Escultura, por lo hecho con el señor Boucher y por lo que ha 
hecho con el señor Campeny. Dar á este artista una tercera medalla es haberse colocado á la altura del 
Jurado de ignorantes voluntarios de Pintura.». SANPERE MIQUEL, S. «Exposición de Bellas Artes é 
Industrias Artísticas», El Diluvio, 21/06/1896, p. 15. 
149 «En la casa consistorial [...] A propuesta de la Comisión de Bibliotecas, Museos y Exposiciones 
Artísticas, se acordó aceptar el ofrecimiento hecho por don Torcuato Tasso y don José Campeny de sus 
obras Santa Isabel reina de Hungria y Edad de Piedra que figuraron en la última Exposición General de 
bellas Artes é Indústrias Artísticas, y que se entregue a cada uno de dichos señores la cantidad de 1.000 
pessetes» La Dinastía, 25/11/1896, p. 1. 
La Vanguardia, 25/11/1896, p. 1. 
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instal·lat al vestíbul del Museu de Ciències Naturals.150 Dissortadament aquesta peça 

avui resta desapareguda. Ignorem en quin moment fou treta del seu emplaçament 

original, per bé que creiem que va ser durant la Guerra Civil, ja que en una fotografia de 

1917 aquest grup escultòric de Josep Campeny encara era a l’hivernacle.151 

Quant a la secció d’escultura de l’Exposició, Alfred Opisso va destacar les obres A la 

terra! d’Alfred Boucher; un Sant Jordi i un Cavaller del segle XIV de Emmanuel 

Frémiet; Lleona i cadells d’Agapit Vallmitjana Abarca; el grup en guix Santa Isabel 

d’Hungria, de Torquat Tasso i Crist entre dos lladres de l’artista belga Pierre Braecke. 

Quant a la pintura, va remarcar Ball de tarda de Ramon Casas i Tornant del tros de Joan 

Llimona. 

El dia 19 de desembre 1896, la Comissió de Biblioteques, Museus i Exposicions 

Artístiques va acordar adquirir tres estàtues de petit format originals de Josep Campeny 

per 500 pessetes.152 

Exposició "acional de Belles Arts de Madrid, 1897 

Seguint l’alternança d’exposicions de belles arts celebrades entre Madrid i 

Barcelona, l’any 1897 li va tocar el torn a Madrid. Josep Campeny hi va exposar 

l’escultura en guix titulada Fascinació. Aquesta obra, que representava un faune coronat 

amb pàmpols de raïm que encantava una serp amb la siringe (com ja s’ha explicat més 

amunt), havia estat exhibida a l’exposició de la Sala Parés el 1892 i a l’exposició 

Universal d’Amberes l’any 1894. 

El crític Alfonso Perez Nieva, a La Dinastía, en va dir el següent:  

«Fascinación titula el laureado artista barcelonés a un grupo en yeso ejecutado 

con gran valentia de ejecución y a la vez con exquisita delicadeza de lineas. Do 

recuerdo obra mejor bautizada. Las figuras son expresivas hasta un punto 

inconcebible, traducen con suprema fidelidad lo que el autor se propuso. Hay en 

la obra lo que es: fascinación. Y respecto a los pal???no puede pedirse aplomo 

mayor, firmeza sin mengua de blandura, de la pastosidad de la carne».153 

Anys abans aquesta peça havia estat reproduïda a La Ilustración Artística de l’any 

1892, i poc després fou exposada a la Sala Parés el 1893.154 També es va mostrar a 

                                                 
150 Carta del 15 de març de 1897 adreçada al President de la Comissió.  
151 Instalacions i serveis de la junta de Ciències naturals. Parc de Barcelona, 1917. 
152 El Doticiero Universal, 20/12/1896. p. 2. 
153 PÉREZ NIEVA, A. «Revista de Madrid. La Exposición de Bellas Artes de 1897. X. Escultura», La 
Dinastía, 17/07/1897, p. 2. 
154 La Veu de Catalunya, 2/04/1893, p. 165. 
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l’exposició d’Amberes de 1894155 i, uns anys més tard, a l’exposició de Viena de 1904, 

on va obtenir una medalla d’or. 

 
Fascinació, c.1892 [Cat. 92] 

L’any 1980 a la casa de subhastes Valentí de Barcelona es va oferir una versió en 

bronze molt semblant d’aquesta escultura, però sense la corona de fulles del cap. A la 

base hi havia la inscripció «Damians fabricante de bronces de arte».156 Tal com hem 

comentat abans, probablement era l’obra Sàtir estirat, que es va exposar a l’establiment 

de bronzes artístics dels germans Damians el 1894.157 

El crític Alfonso Pérez Nieva va comentar a La Dinastía que la secció d’escultura de 

l’exposició era més nombrosa i superior en qualitat que la de pintura: «Hay en todo lo 

expuesto en la sección escultorica una atención, un detenimiento, un espiritu reflexivo, 

un cuidado en la factura, un afan de simbolismo, de traducir una idea en el mármol y 

en el barrro, que no se observa en los demas géneros». Pérez Nieva va considerar 

l’obra Aquil·les moribund de Borràs, també guardonat, com una de les obres més 

cabdals de l’exposició. L’obra representa el cec que demana almoina tocant el violí de 

Carretero, peça de la qual va dir que commovia pel realisme que traspuava. L’escultor 

Gonzalez Pola també hi va presentar quatre o cinc peces, una de les quals –un relleu 

decoratiu en plata– va ser guardonada. Més interessants són La Fe i La Integritat, que 

són la manifestació de dos estats psicològics. Marinas hi va exhibir l’estàtua de Legazpi 

i Josep Montserrat hi va presentar La bugadera. 

                                                 
155 Tot i que a la Biblioteca dels Museus d’Art hi ha la fitxa del catàleg d’aquesta exposició, aquest es 
troba extraviat, i per tant no l’hem pogut consultar. 
156 Catàleg de subhastes Valentí. Barcelona, juny 1980, núm. cat. 189. Preu sortida 135.000 pessetes. 
157 Diario de Barcelona, 2/02/1894, p. 1.420 
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El crític va continuar dient que d’aquesta espiritualitat n’és mostra el grup en guix de 

Blay Cap a l’ideal, guardonat amb primera medalla, de què va ressaltar l’expressió i el 

sentiment. D’altra banda, també explica que en el pol oposat a Miquel Blay hi havia 

Agapit Vallmitjana Abarca amb l’obra també premiada Camperola –una escultura amb 

un gran naturalisme–, on es veu una pagesa que subjecta una vaca. Finalment, l’obra de 

Rafael Atché Fi del rei Joan II d’Aragó la va qualificar de realista i en va destacar la 

representació de la pell del moribund i l’expressió d’angoixa del rostre. 158 

Monument a Francesc de Paula Rius i Taulet 

Tot i que la idea d’erigir un monument a la memòria del que va ser alcalde de 

Barcelona i impulsor de l’Exposició Universal de 1888 –Francesc de Paula Rius i 

Taulet– va néixer l’any 1892,159 no va ser fins al 20 de febrer de 1896160 que els 

consellers Manuel Soriano, Antonio Ballés i Francisco Rosés van presentar una 

proposició a l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta iniciativa. El dictamen de la 

Comissió de Foment per construir el monument va ésser aprovat per l’Ajuntament el dia 

12 de març de 1896 i, a continuació, es va convocar un concurs públic que va aplegar 12 

projectes, que van ser presentats al Saló de la Reina Regent. 

El conegut crític Francesc Miquel i Badia161 va opinar a Diario de Barcelona que en 

l’exposició s’hi havia de buscar discreció i bon gust més que no pas novetats o impulsos 

de geni. Així mateix, hi va afegir que no hi havia cap projecte que s’imposés des del 

primer moment i que, entre els millors, s’haurien de realitzar canvis quan es portessin a 

terme. No obstant això, va afirmar que sobresortien tres projectes pels seus mèrits 

positius: els realitzats per Vallmitjana-Font; Arnau-Puig i Cadafalch i Fuxà-Falqués.  

A més dels projectes esmentats, La Ilustración Artística162 en publicà els seguents: 

• Núm. 2: Alentorn i Gustà  

• * Núm. 4: Agapito Vallmitjana / Font 

• * Núm. 5: Arnau i Puig i Cadafalch 

                                                 
158 «Es de una verdad escrupulosa, detallada, de un respeto completo al natural. Aquella piel de 
moribundo es admirable. En el rostro late la angustia de la muerte. El sillón viene á aumentar los méritos 
de la obra.» 
159 «Hemos oido asegurar que en una de las primeras sesiones que celebre el ayuntamiento se presentarà 
una proposición para que se acuerde erigir un monumento a la memória de Rius i Taulet y atender de 
una manera decorosa á la viuda é hijos de aquel inolvidable patricio». El Doticiero Universal, 
7/02/1892, p. 2. 
160 AHAB. «Monument a Rius i Taulet», Caixa 1, “Expediente para la erección de un Monumento al 
Exmo. Don Francisco Rius i Taulet. 
161 MIQUEL BADIA, F. «Concurso para el monumento a Rius y Taulet». Diario de Barcelona, 11/06/1897, p 
6.989. 
162 La Ilustración Artística, 21/06/1897, p. 407. (fig.) 
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• Núm. 8: Bennliure 

• * Núm. 9: Fuxà i Falqués 

• Núm. 10: Campeny i Fossas 

• Núm. 12: Atché 

Josep Campeny va presentar el projecte número 10, juntament amb l’arquitecte Juli 

M. Fossas, amb qui va col·laborar en més d’una ocasió. Tant des del punt de vista 

arquitectònic com per l’habilitat amb què estaven realitzades les escultures, aquest 

projecte era molt interessant. No obstant això, van pecar de voler-hi posar massa 

elements simbòlics com, per exemple, el fet de situar, a la base del monument, les línies 

del Palau d’Indústria de l’Exposició de 1888.  

Diversos diaris i revistes van publicar opinions contradictòries sobre aquests 

projectes. 

A La Ilustración Artística es va elogiar el treball de Campeny i de Fossas, i es va dir 

que el projecte era elegant en conjunt i molt ric en detalls escultòrics. De la part 

arquitectònica es va destacar que la idea d’indicar a la base del monument les línies del 

Palau de la Indústria de l’Exposició de 1888 era oportuna i original. I de la part 

escultòrica es va ressaltar que les estàtues estaven disposades amb habilitat i que 

revelaven la mà d’un expert artista tant en la concepció com en l’execució.163  

En canvi, a Arquitectura y Construcción s’opina tot el contrari i es critica l’abús que 

fan els autors dels elements simbòlics utilitzats. Es comenta que són tants els elements 

que ha triat l’autor per representar a l’obra que aquesta resulta bigarrada, confosa i fora 

d’escala, defecte que remarca. També aconsella a l’artista que no cal explicar en el 

monument tots els detalls de la vida del que fou alcalde de Barcelona: «[...] el autor 

debe saber que conviene conocer todas las circunstancias de la vida de Rius y Taulet, 

no para decir todo lo que se sabe, sino para saber todo lo que se dice». El crític acaba 

dient que no s’han d’amuntegar significats per adaptar-los-hi formes.164 

Sembla que el projecte presentat per Josep Campeny i Juli M. Fossas tampoc va 

convèncer Ramon Casellas, el qual va escriure a La Vanguardia que els artistes no 

                                                 
163 La Ilustración Artística, 21/06/1897, p. 410. 
164 «El núm 10, está formado con elementos simbólicos, pero son tantos los que ha escogido el autor para 
realizar sus obras, que ésta resulta demasiado abigarrada, confusa y fuera de escala. Este último defecto 
es muy visible. Por lo que hace á los otros, el autor debe saber que conviene conocer todas las 
circunstancias de la vida de Rius y Taulet, no para decir todo lo que se sabe, sino para saber todo lo que 
se dice. Los monumentos se hacen como se ha hecho éste: pero sin exageración: pensando y adaptando 
cada forma a su significado, pero no amontonando significados para adaptarles formas». Arquitectura y 
Construcción, 8/06/1897, pp. 99, 101. 
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havien estat gaire afortunats. Deia que l’arquitecte havia projectat una estructura que 

recordava el Palau de la Indústria de l’Exposició de 1888 i que l’escultor l’havia rematat 

amb una figura esprimatxada de Rius i Taulet.165 

 
Projecte monument a Rius i Taulet, 1897 [Cat. 139] 

El jurat qualificador estava format per l’alcalde Artur Gallard –que actuava com a 

president–. En representació de la comissió hi havia els vocals Francesc Miquel Badia, 

Federic Schwartzi i Artur Gallard, i els suplents Carles Pirozzini i Francesc Masriera. 

En representació dels autors del projecte hi havia els vocals Joan Roig i Soler, Josep 

Lluis Pellicer (pintor), Joan Tenas i Guardiola (arquitecte) i Agapit Vallmitjana Abarca 

(escultor).166 

                                                 
165 «Do han estado mucho más afortunados los señores Fossas y Campeny con el proyecto que va 
señalado con el número 10. El arquitecto se ha limitado a proyectar una superficie mural en forma de 
hemiciclo, que recuerda la fachada del palacio de la industria de nuestra exposición de 1888, y ha 
rematado la traza con unos cuerpos en crestería que da al conjunto evidente aspecto piramidal. El 
escultor ha colocado en la cúspide una figurina adelgazada de Rius i Taulet». CASELLAS, R. «El 
monumento á Rius y Taulet. Proyectos presentados». La Vanguardia, 7 /06/1897, p. 4. 
166 A.M.A.B. Obres públiques. Monument a Rius i Taulet (1896-98), Foment 2416-3/0(1). 2-E-9, fol. 107. 
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 A la sessió del dia 15 de juny de 1897 es va fer una selecció dels projectes 

presentats, amb l’objectiu de separar els que no tinguessin prous mèrits per optar al 

premi. D’aquesta selecció en va resultar eliminada la proposta de Campeny i Fossas: 

«[...] Procediose, ante los proyectos a hacer una selección entre los mismos 

para separar aquellos que a juicio de los jurados, no reúnan méritos suficientes 

para optar a premio; y fueron eliminados los siguientes: 

• Proyecto nº 1. -Sin lema- D. Adolfo Ruiz y Casamitjana arquitecto y don 

J.Triadó escultor. 

• Proyecto nº 3. –Lema: Abnegación de D. Julio Borrell. 

• Proyecto nº 6 –Lema: Al patrici de D. José Balet». 

• Proyecto nº 8 –Sin lema de Don Mariano Benlliure. 

• Proyecto nº 11-Lema Gloria. Sin firma. 

• Proyecto nº 12 –Lema Gratitud, sin firma también. 

Fueron por de pronto admitidos para optar a premio los 5 proyectos siguientes: 

Dº 2; Dº 4; Dº 5; Dº 9; Dº 10 

A continuación leyó el secretario de las bases del concurso y las memorias y 

presupuestos acompañados por por los autores de los 5 proyectos aceptados 

números 2, 4 ,5 ,9 y 10». 

Després, entre aquests cinc projectes es va fer una segona selecció on van quedar 

eliminats el número 5 corresponent a Puig i Cadafalch i Arnau, i el número 10 

corresponent a Fossas i Campeny.167 

Sembla que no tots els membres del jurat hi van estar d’acord i, per aquest motiu, es 

va decidir repetir la votació quan tots els representants hi fossin presents. 168 

L’endemà Federico Schwartz, que no havia assistit a la reunió del dia anterior, va 

atorgar el seu vot al projecte presentat per Josep Campeny.169 

Finalment, la menció va recaure en el projecte presentat per l’arquitecte Pere Falqués 

i l’escultor Manuel Fuxà. El monument, que es va fer per una subscripció popular de 

                                                 
167 «Seguidamente se procedió a nueva selección de entre estos 5 proyectos, y quedaron eliminados los 
señalados con los nº 5 Puig y Cadafalch y Arnau y 10 de los señores Fossas y Campeny». 
168 «La presidencia resumió el debate y manifestó que en vista de que se habian expresado opiniones tan 
opuestas, creía necesario suspender la sesión para resolver en otra cuando estuvieran presentes todos los 
individuos del jurado pues el Sr. Alcalde y D. Federico Schwart no habían podido asistir, y así lo 
propuso el jurado, el cual acordó por, unanimidad [...]». Ibídem, fol 115. 
169 «El acta fue leída por el infrainscrito secretario en la sesión del siguiente dia 16 y aprobada, sin 
discusión, después de haber pedido a d. Federico Schwartz quien no asistió a ella, que contara su voto á 
favor del proyecto nº 10, sin lema de D. Julio Fossas y D. José Campeny, en lo relación a su exclusión 
del grupo de los acreedores a premios». Ibídem, fol 116. 
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25.000 pessetes encapçalada per l’Ajuntament,170 es va erigir a l’antic Saló de Sant 

Joan171 i va ser inaugurat el 27 de setembre de 1901. 

L’estiu de 1897 Josep Campeny va exposar el Bust en fang de l’industrial Alexander, 

a la Sala Parés. Des de les pàgines de la revista L’Atlàntida s’animava els lectors a anar-

la a veure, ja que es qualificava de preciós bust i s’ afegia que, en ser una obra d’un 

amic i col·laborador de la revista, no l’alabaven com es mereixia ja que se’l considerava 

com de dins de casa.172 

Tot i que s’esmenta que l’artista era col·laborador d’aquesta revista i que s’estava 

preparant un número especial dedicat a l’escultor per al mes d’agost, després d’haver fet 

el buidatge de la revista hem de dir que no hi hem trobat cap referència.173 

La revista Àlbum Salón de 1897 va publicar una fotografia de l’escultura Final del 

quadre tràgic Erostrat,174 basada en l’obra de F. Tomàs Estruch175 sobre un personatge 

de l’antiguitat. La terracota, que avui es conserva al Museu Víctor Balaguer, representa 

Erostrat agonitzant als braços de la seva mare Tànsipa. L’acció transcorre a la ciutat 

d’Efes l’any 356 a. C.: d’una banda, Tànsipa busca el fill que li van robar al bosc quan 

era un nadó i, de l’altra, Erostrat crema el temple de Diana amb l’objectiu de un tenir 

nom i ser recordat, per la qual cosa és perseguit. Finalment Tànsipa troba Erostrat i, 

quan es disposa a matar-lo per venjar la destrucció del temple de Diana, reconeix en 

l’amulet egipci que ell porta penjat al coll el fill que li va ser arrabassat quan era petit. 

El moment en què per fi mare i fill es retroben és dramàtic perquè Erostrat es suïcida 

davant de Tànsipa, sense que ella pugui fer res per impedir-ho. Amb tot, a l’últim 

moment Tànsipa li promet que el seu nom serà recordat.  

                                                 
170 La Vanguardia, 31/03/1897, p. 2. 
171 Més informació sobre el monument a: OJUEL, M. «La cloenda de l’edat d’or del monument urbà: el cas 
del monument a Rius i Taulet (1896-1901)». X Congrés d’Història de Barcelona. Dilemes de la fi de 
segle, 1874-1901. Arxiu històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 
27 – 30/11/2007. 
172 «Dostres llegidors poden admirar actualment un preciós busto al barro del opulent industrial Sr. 
Alexander exposat al Saló Parés, obra del nostre amic y colaborador en Josep Campeny, que no 
alabarem com se mereix per esser dit senyor de dintre casa. Vagint-ho a veure, que a bon segur que no 
se’n penediràn». L’Atlántida, 1/08/1897, p. 8. 
173 L’Atlántida, 15/08/1897, «Preparem un nombre dedicat al eminent esculptor en J. Campeny, en el que 
reproduirem variades fotografies de ses millors obres». 
174 Álbum Salón, 28/11/1897. 
175 El dibuixant i escriptor Francesc Tomàs i Estruch (1862-1947) va llegir al local del Cercle Artístic, 
l’any 1893, el seu quadre tràgic Erostrat, que formava part d’un llibre de poesies que s’havia de publicar. 
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Final del quadre tràgic Erostrat, c.1897 [Cat. 141] 

Primer misteri de dolor, Montserrat 

La muntanya de Montserrat, amb la seva peculiar orografia, constitueix un important 

referent espiritual pels catalans i és el centre de devoció on es venera la imatge de la 

Verge, patrona de Catalunya. El santuari, regit per monjos benedictins, ha estat al llarg 

del temps escenari d’importants esdeveniments que han escrit la història del nostre país. 

En el camí que va del monestir a la Santa Cova –on, segons la llegenda, es va trobar 

la imatge de la mare de Déu–, es va erigir el rosari monumental, format pels tres 

misteris: el de goig (que fa referència a l’encarnació, naixement i infantesa de Jesús), el 

de dolor (passió i mort de Jesús) i el de glòria (resurrecció). 

La iniciativa de construir el rosari va ser del canonge vigatà Jaume Collell i Bancells, 

que l’any 1893, en un article al Diario de Barcelona, llançava la idea per tal 

d’homenatjar el papa Lleó XIII. Aquesta proposta, però, no es va fer efectiva fins més 

tard, amb motiu de la publicació de la nova encíclica sobre el sant Rosari del papa Lleó 

XIII, el 5 de setembre de 1895.  

El projecte consistia a erigir quinze monuments sobre els diferents misteris, que 

havien d’ésser aixecats per diverses corporacions o associacions religioses. Així doncs, 

la tardor de 1896 es va començar a construir el rosari amb la inauguració, el dia 9 de 

setembre, del primer misteri de goig, i, l’onze d’octubre, del cinquè misteri de dolor. 

La bona acollida que van tenir aquests monuments per part de la comunitat 

benedictina i de la gent en general, va portar l’abat visitador P. Antoni Ruera i Pujol a 

crear la Junta del Rosari. (La construcció del rosari monumental es va iniciar en 
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absència del pare abat de Montserrat, Josep Deàs, el qual el 16 d’agost de 1895 havia 

embarcat cap a les illes filipines per fundar-hi el monestir de Nostra Senyora de 

Montserrat de Manila. No en va tornar fins al 8 d’abril de 1897, a causa d’una greu 

malaltia.) 

La primera Junta del Rosari estava formada per l’abat de Montserrat, Josep Deàs; el 

canonge vigatà Jaume Collell; Gaietà Soler, director de la revista Lo missatger del 

Sagrat Cor i l’escultor Joan Llimona com a president del Cercle Artístic de Sant Lluc. 

La finalitat d’aquesta junta era difondre la idea del Rosari, constituir les juntes 

particulars que havien de fer-se càrrec de l’erecció de cada misteri, ajudar a fer la 

romeria corresponent i admetre o refusar projectes de misteri, d’acord amb el dictamen 

del Cercle Artístic de Sant Lluc. El dret d’inspeccionar els projectes d’obres al rosari 

monumental havia estat reclamat per la Junta del Cercle Artístic de Sant Lluc, en un 

acord del 13 d’octubre de 1896. Posteriorment, l’abril de 1897, quan l’abat Deàs va 

tornar de les illes Filipines, va reorganitzar la Junta del Rosari. 

La construcció dels misteris no obeïa a un ordre establert, sinó que depenia de les 

associacions que se’n feien càrrec. Els cinc misteris de dolor que contemplen la passió i 

mort de Jesús van ser realitzats per diferents artistes: 

• Primer misteri: L’oració de Jesús a l’hort de Jetsemaní. Obra de Josep 

Campeny. 

• Segon misteri: La flagel·lació de Jesús. Obra de l’escultor Agapit Vallmitjana i 

l’arquitecte Francisco Villar i Carmona. Sufragat per les germanes Elvira i 

Emília Llagostera. 

• Tercer misteri: La coronació d’espines. Obra de l’escultor Anselm Nogués. 

Sufragat per l’ordre tercera (caputxins). 

• Quart misteri: Crist amb la Creu al carrer de l’amargura. Obra de l’escultor 

Venanci Vallmitjana. Sufragat per les Associacions Catòliques de la Diòcesis de 

Barcelona. 

• Cinqué misteri: Crucifixió de Crist. Obra de l’arquitecte Puig i Cadafalch. 

Mossèn Joan Baptista Altés i Alabart, director de la Revista Santa Teresa de Jesús i 

portaveu de l’Arxiconfraria Teresiana, va ser el promotor de l’erecció del primer misteri 

de dolor. Per construir-lo es van recaptar donatius, alguns de molt modestos, i se’n va 

deixar constància a la revista esmentada. 
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La Junta organitzadora de la peregrinació teresiana a Montserrat va determinar 

encarregar a Josep Campeny el primer misteri de dolor del rosari monumental, que 

consistia en l’escena de l’oració de Jesús a l’hort de Getsemaní. 

El Cercle Artístic de Sant Lluc, que tal com hem dit examinava les propostes, va 

rebutjar fins a tres projectes que Josep Campeny va presentar, fet que el va obligar a 

buscar assessorament. Recordem que la Junta del Rosari volia que tots els projectes 

fossin monumentals i per això podien acceptar-los o rebutjar-los. De manera que 

l’Arxiconfraria Teresiana va consultar reconeguts artistes, membres de l’Acadèmia de 

Sant Ferran, els quals van emetre un informe favorable. Els artistes Torquat Tasso, 

Tomás Moragas, Josep Maria Marqués, Francesc Tomàs Estruch, Josep Ferrer Vidal, 

Josep Carcassó, i Agapit Vallmitjana Abarca, el dia 26 de març de 1897, després 

d’examinar l’obra, en van dictaminar la qualitat artística.176 

Seguidament la Junta va enviar una carta a l’abat visitador de Montserrat adjuntant el 

dictamen favorable dels artistes i les fotografies:177  

L’abat visitador de Montserrat va manifestar que no tenia inconvenient que es 

col·loqués l’obra mentre el bisbe ho autoritzés.178  

Després d’ examinar la documentació, el bisbe va autoritzar la instal·lació de l’obra 

amb la carta següent.179 

                                                 
176 «Después de maduro examen de la obra acuerdan por unanimidad que ésta presenta todas las buenas 
calidades requeridas por el asunto y su desarrollo aplicable a la escultura monumental, pues, en efecto, 
lo mismo la pureza de líneas que el claro-oscuro, el carácter de la figura y su valor expresivo, producen 
por igual los bellos efectos de la forma y la emoción del espíritu cristiano [...]». ADB. Parròquies, núm. 
242, doc. 46. 
177 «La Junta organizadora de la Peregrinación / Teresiana á Montserrat á E.J reverentemente / expone: 
/ Que habiendo determinado, hace algunos / meses, erigir en Montserrat el Primer Misterio de Dolor / 
del Rosario Monumental, y encomendado la ejecución de dicha obra al escultor de esta ciudad Sr. 
Campeny; / y como quiera que el Círculo artístico llamado de / San Lucas desechó varios bocetos 
presentados por / dicho señor, á fin de ser aprobados, así como también desechó el que por nuestro 
consejo ha desarrollado / después el artista en un modelo ya terminado, del cual acompañamos á V.E.J 
algunas copias fotográficas /, así como el honroso y favorable dictamen que ha / merecido de parte de 
artistas de nota: en vista de / ello suplicamos á VE.J se sirva de disponer lo que / el superior criterio de 
V.E.J estimase conveniente. / Dios guarde á V.E.J muchos años / Barcelona 12 de abril de 1897 / El 
Presidente / Pedro Duet Canonigo / El secretario Juan B. Altes Pbo. / Ibídem 
178 «En virtud del anterior decreto, paso á manifestar V.E.S / que, atendido el favorable dictamen que ha 
merecido de tan respetables / artistas que firmo la adjunta certificación, y uno de los bocetos que 
representan a / Jesús puesto en oración de entre las fotografías que se acompa/ñan, por lo que á mi toca, 
no tengo inconveniente en que este sea el preferido / para que forme parte del monumental vía Crucis, 
que está instalando / camino de la cueva, salvo siempre el superior criterio de V.E / Montserrat 15 de 
abril 1897 / Antonio Ruera [?] / Abad Visitador». Ibídem 
179 «Barcelona 20 de Abril de 1897 / Vista esta instancia de la Junta Organiza / dora de la Peregrinación 
Teresiana a Montserrat / visto que la Junta de la Peregrinación ha encar /gado al escultor Sr. Campeny 
una estatua de / Dtro. Señor Jesucristo en oración que ha de ser colocada en el lugar correspondiente del 
Rosa / rio monumental de aquella montaña; visto que / la repetida Junta se ha asesorado para la elec / 
cion del modelo, de varios artistas de nota, escul/tores y pintores de Barcelona, Profesores de Es / tetica 
é Historia del Arte y Socios correspondien / tes de la Real Academia de Bellas Artes de San / Fernando 



 

 

 

256 

Aliè a tot aquest afer i en resposta a l’interès que despertava el rosari monumental, el 

Diario de Barcelona (el 10 d’abril 1897) va dir que l’artista ja havia acabat de modelar 

l’estàtua al seu taller del carrer Aragó i hi va afegir que figuraria sense discussió entre 

els millors treballs escultòrics del seu autor.  

Abans de col·locar l’escultura a Montserrat, es va exposar el 15 de juny de 1897 a la 

Sala Parés, a fi que tothom en pogués comprovar la qualitat artística. La premsa va 

considerar que l’obra estava molt ben executada per Josep Campeny, a més d’estar 

magníficament fosa en bronze per Masriera i Campins, fet que donava mostra una 

vegada més dels exquisits treballs que duien a terme les indústries artístiques 

catalanes.180 

Finalment, L’oració de Jesús a l’hort de Jetsemaní de Campeny va ser inaugurada el 

dia 24 de juny de 1897. En un primer moment, la imatge es va posar en una petita cova 

excavada a la roca, però poc després l’escultura es va instal·lar damunt d’una base 

projectada per l’arquitecte Francesc Villar Carmona. Pel que sembla, aquesta no va 

agradar, ja que el 1898 es va parlar d’«un impropio pedestal», però s’hi va estar fins 

l’any 1900.  

                                                                                                                                               
de Madrid, los cuales después de ma /duro examen de la obra han acordado por / unanimidad que 
aquella presente todas las / buenas cualidades requeridas por el asunto / y su desarrollo aplicable á la 
escultura monu / mental, produciendo por igual los bellos efec/tos de la forma y la emoción del espíritu / 
cristiano; Visto el informe favorable que nos ha expresado acerca de este asunto el M.J.P [?] Abad 
Visitador de Montserrat para que di / cha estatua pueda formar parte del monu / mental Vía-Crucis que 
se está instalando en / el camino de la Santa Cueva, autorizamos á / la Junta de Peregrinación para que / 
pueda proceder a la instalación del Primer Mis /terio de Dolor, representado por la mencio/nada 
estatua, y en el sitio correspondiente; / debiéndose practicar todas las gestiones ne/cesarias de acuerdo 
con el P. Abad de Mont/serrat. Lo acordó y firmó S.E.J [?]  el Obis/po, mi señor, de que Certifico / [?] el 
Opispo de Barcelona / Por mando de LES [?]  El Obispo, mi Licad [?]  D. Antonio Llor y Rosell, Pbo. / 
Vice- Ssione [?]  Dilgº con esta misma fecha diose traslado del anterior de/creto á la Junta recurrente de 
que certifico / Llom [?].» Ibídem 
180 «Al Saló Parés de Barcelona hi ha exposats aquesta setmana dos cuadrets deguts al jove pintor Juli 
Borrell, un d’ells retrato d’altre pintor, en Solá y altre tema fantàstic. 
Aixís mateix hi ha de manifest lo primer Misteri de dolor que las Associacions teresianas de Catalunya, 
erigeixen á Montserrat en lo camí de cova. Consisteix en una estàtua de Cristo pregant agenollat en 
l’hort de Gethsemaní, molt ben executada per en Campeny. La estàtua magníficament fosa en bronzo á 
ca’n Masriera y Campins qui han donat ab ella una nova mostra de lo molt que honran las industrias 
artísticas de nostra terra ab sos exquesits travalls». La Renaixensa, 17/06/1897, p. 971. 
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Grup del Primer misteri de dolor al camí de la Santa Cova del Monestir de Montserrat. 

L’oració de Jesús i l’àngel a l’hort de Jetsemaní, 1897-1900 [Cat. 132] 

Per a la inauguració de l’escultura es va organitzar una peregrinació a Montserrat. 181
  

Per acabar l’obra la Junta volia col·locar uns baixos relleus de bronze, dels quals 

l’escultor ja tenia acabats els models.182 Els descendents de Josep Campeny conserven 

les fotografies d’uns relleus en uns medallons que representen les escenes de la passió, 

el prendiment de Crist i el bes de Judes, els quals molt probablement havien d’arrodonir 

el misteri. Segons la revista Santa Teresa, els treballs de l’escultura realitzats per 

l’artista –fosa, transport i col·locació del misteri al camí de la Santa Cova– ascendiren la 

quantitat de 6.416,37 pessetes.  

Més endavant (el 24 de juny de 1900) a aquest misteri de dolor es va incorporar 

l’escultura d’un àngel –que va costar 5.350 pessetes183–, el qual ofereix a Jesús el calze 

                                                 
181 «Dietari del principat: S’inaugura a Montserrat lo Primer Misteri de Dolor corresponent al Rosari 
monumental que s’ha de construir en lo camí de la Santa Cova de la montanya de Montserrat. Ab aytal 
motiu s’organisa una peregrinació á la que hi asisteixen més de 1.500 teresianes de les diferents 
agrupacions de les devotes de Santa Teresa que son les que han costejat lo Misteri. Lo grupo es obra del 
reputat esculptor En Joseph Campeny y ha sigut fos en bronzo per la acreditada casa Masriera». La Veu 
de Catalunya, 4/07/1897, p. 224. 
182 GALOBART, J. «El Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de Montserrat» Montserrat. Butlletí 
del Santuari. Número. 49, 2a. Època, setembre-desembre 1997. 
183 Ibídem 
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de l’amargor. D’aquesta manera l’escena de l’oració a l’hort de les oliveres va quedar 

completada amb l’àngel que conforta Jesús, d’acord amb l’Evangeli segons Sant Lluc:  

«[...] Després se separà d’ells cosa d’un tret de pedra, s’agenollà i pregava dient: 

Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa. Però que no es faci la meva voluntat, 

sinó la teva. Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava. Ple 

d’angoixa, pregava més intensament, i la seva suor semblava com gotes de sang 

que caigessin fins a terra.[...]».184  

Aquesta escena també s’inspira en l’Evangeli segons Sant Mateu 26 (36-46), en què 

el fill de Déu, agenollat i amb les mans creuades, resa a l’hort de les oliveres en els 

moments previs que els soldats l’agafin per jutjar-lo i finalment sacrificar-lo a la creu.  

Els atributs que l’àngel portava a les mans, avui desapareguts, eren un calze i una 

creu. Segons Réau,185 el calze és una metàfora de la qual Crist se serveix per parlar de la 

seva passió, com d’una copa de fel d’on ha de beure. Aquesta metàfora va ser presa 

literalment pels artistes des del segle XVI.  

La figura de l’àngel de Josep Campeny s’havia de colocar sota la direcció de 

l’arquitecte Codina.186 

Per beneir aquest treball es va convocar una romeria teresiana com la que s’havia 

celebrat l’any 1897. Com a recordatori d’aquesta festa es va repartir un fulletó amb una 

dedicatòria, una fotografia del misteri, la crònica del pelegrinatge, la lletra i la música 

de l’himne, algunes homilies, els parlaments i els poemes llegits en la vetllada 

literària.187  

Pel que fa a l’acabament de la construcció del rosari, cal dir que el primer misteri de 

glòria va ser el darrer a ser construït, i que, en l’acte de benedicció d’aquest treball (el 

29 d’octubre de 1916) també es va celebrar la inauguració de tot el rosari. Uns anys més 

tard, durant el conflicte bel·lic de l’any 1936, molts d’aquests monuments foren 

destruïts o mutilats. Afortunadament, el primer misteri de dolor de l’artista igualadí es 

va salvar. 

Tot i que no tenim constància que Josep Campeny modelés medalles habitualment –

com sí que feia l’escultor Eusebi Arnau, per exemple–, sabem que el març de 1898 va 

presentar al concurs organitzat per la Fira Concurs Agrícola de Medalles i Diplomes un 

                                                 
184 Evangeli segons Sant Lluc 22, 39-46. 
185 RÉAU 1996 (2000 segona edició), p. 445. 
186 La Vanguardia, 3/06/1900, p. 3. 
187 GALOBART 1997, p. 33. 
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projecte de medalla, en guix, el qual havia de servir de guardó al certamen.188 El Jurat 

va atorgar el premi al projecte número 9, amb el lema La pau, d’Eusebi Arnau, una 

medalla que va se fosa en bronze pels germans Masriera.189 

A finals de segle XIX, Josep Campeny va viure un bon moment artístic i professional,  

caracteritzat per la maduresa de la seva obra. El destacat crític d’art de La Vanguardia 

Alfred Opisso li va dedicar un article al diari (el dia 26 de gener de 1898) que era el 

primer reportatge que la premsa va destinar completament a l’escultor. Posteriorment 

Alfred Opisso va reunir en el llibre Arte y Artistas catalanes (Barcelona, 1900) totes les 

cròniques monogràfiques d’artistes que havia publicat a La Vanguardia. 

Opisso va destacar de Josep Campeny la constància en el treball, el desig de 

perfecció, la intel·ligència i l’habilitat amb les mans. També va explicar que l’escultor 

s’havia format a Barcelona i a París, i que en un primer moment va imitar els seus 

mestres, però que posteriorment havia fet una obra personal, tal com es podia veure en 

la lluita de l’home i la fera «[...] en consonància con las corrientes modernas influidas 

por el principio de struggle for life». A més, comenta que aquesta temàtica li és familiar 

per les seves estades a la Vall d’Aran. 

Alfred Opisso compara Josep Campeny amb els grans artistes francesos. Diu que 

practica el gran art, el de François Rude (1784-1855), Antoine-Louis Bayre (1797-

1875), Paul Dubois (1829-1905) i Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), aquest últim el seu 

mestre predilecte. També afegeix la influència florentina de Donatello (1386-1466). 

En aquest article Alfred Opisso va destacar especialment l’obra A mort, de la qual va 

lloar l’anatomia i l’expressió dels cossos. És important la lluita entre la intel·ligència i la 

força: «El ingenio forcejeando contra la bestialidad.» Malgrat tot, comenta que els ulls 

contemplen l’obra amb plaer i no amb horror. Opisso creu que s’hauria d’analitzar la 

figura i el pensament de l’home, el seu valor humà: «Do se trata aquí de ilustrar una 

aventura de la india, sinó de sublimar el valor humano». Tot i això, explica que 

Campeny també realitza obres d’escultura decorativa, tipus bibelot. És a dir, no sempre 

està a l’Olimp. 

A finals del segle XIX, Espanya va passar per uns moments difícils, amb les 

insurreccions independistes de Cuba i les Filipines dels volts de 1895. Els Estats Units 

hi van intervenir, sota l’aparença d’ajudar Cuba, però amb l’objectiu de dominar l’illa 

pels interessos econòmics en les mines i les plantacions de sucre, a més de per la posició 

                                                 
188 La Vanguardia, 13/03/1898, p. 2. 
189

 MARÍN 2005, p. 34. 
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estratègica de l’illa. L’incident del buc de guerra nord-americà Maine a la badia de 

l’Havana el 1898 va ser el desencadenant de la Guerra de Cuba. 

El 10 d‘octubre de 1898 es va signar el Tractat de París, que posava fi al conflicte 

amb la pèrdua per part d’Espanya de Puerto Rico, Cuba i les Filipines. Les 

repercussions del desastre colonial van ser traumàtiques per al país, que va donar peu al 

desenvolupament del Regeracionisme i de les pessimistes reflexions de la Generació del 

1898. Aquests fets van tenir lloc durant la regència de Maria Cristina d’Àustria i sota la 

presidència del Govern espanyol de Pràxedes Mateo Sagasta.  

El pintor Ramon Casas va publicar a la revista Pèl i Ploma (el 3 de febrer de 1900) el 

dibuix Repatriats, inspirat en els soldats que desembarcaren a Barcelona, procedents de 

les Filipines i Cuba. Així mateix, la pèrdua de l’illa de Cuba a mans dels Estats Units va 

comportar el retorn cap a Sevilla de les despulles de Cristòfor Colom –que havien estat 

dipositades a l’Havana –i del monument funerari que les acollia, obra d’Arturo Mérida 

(1849-1902). El monument a Colom a Santo Domingo, que va ser realitzat per l’escultor 

Pere Carbonell (1850-1927) i per l’arquitecte Ferran Romeu (1862-1943), es va erigir el 

1889. El monument encara resta en aquesta ciutat, tot i que va ser mogut del seu 

emplaçament original. 

IV Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona, 1898 

Coincidint amb la Guerra de Cuba a Barcelona, es va celebrar la IV Exposició de 

Belles Arts i Indústries Artístiques de 1898. Al saló central del Palau de Belles Arts hi 

havia la secció d’escultura, que no va destacar precisament per la qualitat de les seves 

obres, sinó més aviat el contrari. Això va portar el crític Francesc Miquel Badia a 

escriure que la destresa abundava pero que l’enginy era escàs: també va afegir que la 

inspiració no es trobava enlloc i que l’espectador després de vistar la mostra no en 

recordava res.190 

No obstant això, el crític ressenyava algunes de les obres interessants que havia vist a 

l’exposició.191 

                                                 
190 MIQUEL BADIA, F. «Paseos por el Palacio de Bellas Artes IV», Diario de Barcelona, 8/06/1898, p. 
6.567. 
191 «[...] por más atinada tenemos en escultura monumental a la Fuente de Diana [de Venanci 
Vallmitjana] por ser elegante la figura. [...] Contados bajo-relieves se ven en la sección de escultura. 
Imperium romanum de A. Alsina Amils, se lleva la palma entre ellos por la nobleza del conjunto y por la 
holgura del modelado en sus distintas figuras. 
Excelentes retratos» Destaca el de Marià Aguiló esculpit en marbre per Eusebi Arnau. «Imagen fidelísima 
suya y busto parlante con la expresión acabada del original. [...] En el arte religioso aplaudimos muy de 
veras el “San Francisco de Asís” de Manuel Fuxà». 
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Josep Campeny, que formà part del jurat suplent en l’admissió i col·locació d’obres 

en qualitat de vocal en concepte d’artistes,192 participà al certamen amb el grup 

al·legòric Barcelona i Montjuïc, que l’acompanyà amb el poema de Mossèn Jacint 

Verdaguer (1845-1902) Atlàntida. Aquesta obra, que va obtenir una segona medalla, 

estava inspirada en l’agregació dels pobles a Barcelona, que va tenir lloc el 1897. 

Mostrava la personificació de la ciutat de Barcelona, asseguda a la falda d’un 

personatge masculí amb barba que representava Montjuïc, el qual, seguint les 

indicacions del poema de Verdaguer, era Alcides, més conegut com a Heracles 

(Hèrcules), el símbol de la força.193 

Tornant a l’article de Francesc Miquel Badia sobre l’escultura de Josep Campeny, 

direm que hi va trobar tant aspectes positius com negatius, començant per dir que el seu 

tractament era antiquat perquè recordava els temps de Damià Campeny. Mes endavant, 

però, explicà que hi havia fragments notables executats amb perícia, i que l’al·legoria de 

Barcelona estava ben estudiada, però que li faltava grandesa. També ho va dir de la de 

Montjuïc i, a més, que era dèbil i poc apropiada. Finalment, i malgrat tot, va acabar 

elogiant l’artista per haver fet l’esforç de portar a terme l’obra i hi va afegir que no eren 

habituals els esforços d’aquesta naturalesa en l’art.194  

Per la seva part, Bonaventura Bassegoda i Amigó va apuntar al diari La 

Renaixensa195 que aquest era un assumpte més pictòric que escultòric i va afegir que 

resultava un poc infantil la representació de Montjuïc amb la torre dalt d’un bastó. 

L’any següent, el 21 de setembre de 1899, Josep Campeny va fer donació de l’obra 

Barcelona i Montjuïc a la Junta de Museus.196 L’escultor també va donar a l’Ateneu 

Igualadí l’escultura Cos a cos,197 amb la qual havia participat a les exposicions de belles 

arts de Madrid de 1895 i de Barcelona de 1896. La Junta de l’entitat va quedar molt 

                                                 
192 Catálogo 1898. 
193 L’Atlantida. Poema escrit el 1877 per Mossèn Jacint Verdaguer. Consta d’una introducció, deu cants i 
conclusió. Heracles contra Gerión. 
Va obtenir un premi especial als Jocs florals de Barcelona. Va suposar un impuls a la Renaixensa. 
194«El grupo Barcelona, de José Campeny, nos retrotrae á los tiempos de su homónimo, cuando 
imperaban todavía las modas de Canova, perdida ya la tradición del arte antiguo y siendo únicamente la 
escultura lejano remedo de aquél; La matrona que simboliza la ciudad moderna, bien estudiada, carece 
de grandeza, y el Montjuich es una alegoría débil y por añadidura poco apropiada. Aciertos que se 
encuentran en el grupo de Campeny y que revelan el talento de este artista tantas veces probado, no son 
bastantes a salvar los defectos que según nuestro leal saber y entender se encuentran en la citada obra. 
Por haberla intentado merece, sin embargo, elogios el autor, ya que hoy son raros esfuerzos de esta 
naturaleza en el terreno del arte». MIQUEL BADIA, F. «Paseos por el Palacio de Bellas Artes IV». Diario 
de Barcelona, 8/06/1898, p. 6.567. 
195 La Renaixensa. Diari de Catalunya. 26/05/1898, p. 3.139. 
196 BORONAT 1999, p. 56. 
197 La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6 
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agraïda pel gest i per aquest motiu el va nomenar soci honorari. Recordem que l’any 

1891 ja havia regalat una altra obra per al saltant d’aigua del jardí de l’Ateneu. 

L’escultura, en guix, es va col·locar al saló de descans de l’Ateneu.198 Molts anys més 

tard, el 1972, es va fondre en bronze i avui es troba a la plaça del Pilar d’Igualada.199 

 

Barcelona i Montjuïc. Guix, 1898 [Cat. 143] 

 

Sàtira de l’obra que es va publicar a L’Esquella de 
la Torratxa el 3/06/1898 

Hotel Bofill, Viladrau 

A finals de segle XIX la població de Viladrau va començar a perfilar-se com un dels 

llocs d’estiueig predilectes de la burgesia barcelonina, sobretot per la salubritat de les 

seves aigües. Per aquest motiu, el dentista de Barcelona Ramon Bofill, preveient les 

necessitats dels visitants, va encarregar a l’arquitecte Salvador Vinyals (1847-1926) que 

hi projectés un establiment hoteler, on va col·locar la bonica l’escultura Verge de la 

                                                 
198 RIBA 1988, p. 69. 
199 «Igualada.- Dos escribe nuestro inteligente corresponsal en Igualada, dando cuenta del valioso 
donativo con que acaba de verse favorecido el Ateneo Igualadino de la clase obrera, que en tal alto 
grado contribuye á la cultura de aquella industriosa ciudad. 
Uno de sus compatricios más distinguidos, el laureado escultor don José Campeny, ha regalado al 
Ateneo su interesante grupo “Cuerpo á Cuerpo”, que figuró y obtuvo recompensa en las últimas 
exposiciones de Barcelona y Madrid. 
Dos ruega nuestro corresponsal que nos hagamos eco del agradecimiento que siente el Ateneo Iguladino 
hacia el artista que de tal modo se complace en obsequiar á las corporaciones intelectuales de su ciudad 
natal». La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6. 
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Mercè, obra de Josep Campeny. Així doncs, l’Hotel Bofill fou beneït el 6 d’agost de 

1898 pel bisbe de Vic, Josep Morgades (1826-1901). La crònica de l’acte d’inauguració 

la trobem descrita al diari La Renaixensa.200 

Exposició "acional de Belles Arts de Madrid, 1899 

L’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1899 no va ser gaire reeixida, 

encara que La Vanguardia201 va comentar que, tot i que a la mostra no hi havia cap 

meravella, hi havia peces estimables, sobretot pictòriques. La poca qualitat de moltes de 

les obres exhibides s’atribuí al desànim general que regnava al país, com a conseqüència 

del conflicte bèl·lic. Aquesta opinió era compartida pel crític Rafael Balsa de la Vega, el 

qual, la va explicar a la revista Ilustración Artística, 202 on també va comentar les obres 

dels escultors més interessants de la mostra.203 

                                                 
200 «Lo darrer dimecres tingué lloch en lo pintoresh poble de Viladrau, situat al mitj dels hermosos 
boscos del peu del Montseny, la inauguració del espayós hotel que en ell acaba de construirhi’l reputat 
dentista d’aquesta capital doctor don Ramon Bofill. 
L’ilustre doctor Morgades, Bisbe de Vich, va beneir lo nou establiment, aixís com una hermosa Verge de 
la Mercé, original del renombrat esculptor senyor Campeny que fou colocada en un dels ánguls del 
edifici, quina construcció ha dirigit lo conegut arquitecte senyor Vinyals. A la ceremonia de la benedicció 
hi assistí nombrossísima concurrencia, entre la qual hi figuravan los moltíssims forasters que hi ha en 
aquell poble, quin número ab seguretat aumentará pogent desde ara disfrutar de las comoditats y 
facilitats del nou hotel, en que hi trobaran allotjament a satisfacció fins las personas més exigents [...]». 
La Renaixensa, 6/08/1898, p. 4.631. 
201 «Exposición de Bellas Artes de Madrid». La Vanguardia, 13/05/1899, p. 4. 
202 «Confieso que en general la sección de escultura me produce una tristeza grande. Temo que ahora, 
cuando habíamos comenzado la ilusión de constituir en España una escuela escultórica digna de tal 
nombre, contando como contamos estatuarios esclarecidos, que unos en Madrid, otros en Barcelona, han 
modelado obras de verdadero mérito, el ambiente cada día menos propicio al arte que aquí nos rodea, 
ahogue, en punto, esa ilusión seductora. Porque, fuérzame á decirlo mi grande y perenne amor á lo bello, 
excepción hecha de muy escasas obras, en este certamen se acentúan más que nunca la impersonalidad, 
la carencia de ideales, los descuidos en el estudio y observación de la forma. Mas como la esperanza de 
mejorar ó de alcanzar días de sol no abandona nunca al hombre, aún me resta la de que acaso sea 
pasajera esta decadencia, y que el gusto público, elevándose de nivel de año en año, obligue al artista a 
volver la vista hacia aquellos ideales que no debió jamás abandonar ..., forzado, es cierto, por las 
exigencias de la vida». BALSA DE LA VEGA, R. «Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. 1899». 
La Ilustración Artística, 19/06/1899, p. 395. 
203 De totes de les obres d’escultura presentades a la mostra, Rafael Balsa de la Vega en va destacar tres: 
el bust en marbre de la nena Piedad Iturbe executat per Miquel Blay; un bust de l’esposa de l’escultor 
Aniceto Marinas –del qual La Vanguardia va dir que era «[...] un busto de marmol y bronce, que es una 
filigrana, no sólo en las carnes sino en la exquisitez del vestido de la dama, un encaje que incita a palpar 
para convencerse uno de que no es tela sino metal lo que contempla»– i, finalment, el bust La marquesa 
de Luque de Mariano Benlliure. 
Tot i les paraules de Balsa de la Vega, la premsa va coincidir a destacar un alt relleu de tema realista de 
l’escultor cordovès Mateo Inurria, La mina de carbó, que va ser guardonat amb una primera medalla. 
Aniceto Marinas, que obtingué una primera medalla pel bust esmentat abans, també va presentar l’obra en 
guix del pintor espanyol del segle XVII Diego Velázquez, que es va col·locar davant el Museu del Prado. 
D’aquesta obra en va destacar l’expressivitat del rostre: «Es un instante de reflexión maravillosamente 
expresado.» 
El tercer guardonat amb primera medalla va ser Josep Montserrat per l’obra Amor al treball, en què una 
parella de camperols es besen amb tendresa. L’única obra presentada que feia referència a la guerra 
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Josep Campeny va participar a l’exposició amb l’obra titulada A mort. Lluita d’un 

indi contra un tigre. Aquesta escultura, que va obtenir una segona medalla, va ser 

adquirida per l’Estat. 204 Així mateix va rebre nombrosos elogis per part de la premsa de 

la època.205 

 
A mort. Lluita d’un indi contra un tigre,1899 [Cat. 146] 

Amb aquesta escultura, en què predomina el moviment i l’expressivitat, Josep 

Campeny es mostra com un artista madur. La crítica en va destacar la valentia de 

l’assumpte i l’execució minuciosa. El crític Alfonso Pérez Nieva dins la crónica de 

l’exposició a La Dinastía va escriure:  

«Y paso á otro catalán á Campeny Santamaría que también deja el pabellón no ya 

buen puesto sino a una gran altura. A Muerte denomina su obra que es un indio 

bravo luchando con un tigre. Asunto valiente es este que requiere en el artista que 

lo interprete grandes facultades y en verdad que Campeny las demuestra hasta tal 

punto, que en el hombre, la figura principal el protagonista ha sabido crear otro 

tigre. Ha podido Campeny disponer de un modelo que le de la actitud, las líneas 

                                                                                                                                               
passada era D’ordre superior, de Prudencio Murillo. Altres obres remarcables de la mostra van ser 
Balmes de Josep Alcoverro, Consol d’Antoni Parera i Instint humà de Carles Mani. 
204 Aquesta obra fou adquirida per Reial Ordre el dia 28 de juny de 1899 per 2.500 pessetes i amb 
destinació al desaparegut Museo Dacional de Arte Moderno, que la va dipositar a l’Ajuntament de A 
Corunya per Reial Ordre el 2 de novembre de 1915. Quan el museu del Pardo va fer revisió dels seus fons 
als anys 1970, l’ajuntament de A Corunya va comunicar la destrucció de l’obra, sense que s’hagin 
conservat fragments. 
205 «Saben ya nuestros lectores que ha obtenido segunda medalla en el Certamen de Bellas Artes de 
Madrid el inspirado escultor catalan señor Campeny por su notable grupo A Muerte del que toda la 
prensa de la Corte ha hecho calurosas alabanzas». La Dinastía, 30/05/1899, p. 2. 
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pero la fiereza del semblante salvaje excitado por la ira no. Igual digo del tigre al 

que se oye rugir. Es una escena brotada de un poderoso talento, de una 

prodigiosa intención. La ejecución es concienzuda pero aun admiro yo mas en A 

Muerte la fuerza».206 

A mort. Lluita d’un indi contra un tigre presenta una clara influència francesa. De fet, 

aquesta obra ens remet a una altra de l’escultor Christophe Frantin (1801-1864), les 

quals s’assemblen molt. 

 
Obra de l’escultor francès Christophe Frantin 

Al costat d’aquestes obres de tema animalier, Josep Campeny va realitzar altres 

escultures de tema més banal, com una peça fosa per la casa Masriera i Campins en què 

es veu un cargol i una granota enfilant-se a un cistell i que va sortir a subhasta a la 

londinenca casa Christie’s el 15 de novembre de 2001. Identifiquem aquesta obra amb 

la que descriu Alfredo Opisso a Arte y Artistas Catalanes: 

 
Gerra en bronze de Josep Campeny fosa per la casa Masriera [Cat. 147] 

                                                 
206 PÉREZ NIEVA, A. «Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899. XI La escultura». La Dinastía, 
21/06/1899, p. 2. 
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 «[...] Dada más delicioso que dos obrejas de este género, entre otras muchas: 

una “bombonnière”, figurando un rústico cesto encajado entre las ramas de una 

parra, por el cual “echando cuerpo fuera” se arrastra un caracol (cargol treu 

banya...) mientras grazna una rana que va trepando por el leño [...]».207 

Panteó Antonio Bastinos 

Pel que fa l’escultura funerària, Josep Campeny es va convertir en un dels artistes 

que més va treballar per al cementiri de Montjuïc. Així doncs, per al Panteó de la 

família Bastinos,208 coneguts editors de Barcelona, l’escultor va realitzar una creu que 

coronava el panteó –i que ara resta desapareguda– i tres àngels de marbre, que 

representen les tres virtuts teologals –Fe, Esperança i Caritat–, els quals rematen els 

pinacles. El projecte està signat per l’arquitecte Juli M. Fossas i el constructor va ser 

Tomas i Biosca.  

Al mes de maig del recent estrenat segle XX al es va inaugurar al Cercle Artístic 

l’Exposició Nacional d’Art. Josep Campeny –que formava part de la Comissió 

executiva en qualitat de vocal– hi va exposar quatre terracotes: Croat (segle XI), A la 

fira, La carabassa de..., i Hirondelle.209 Aquesta última peça ja s’havia exibit a la 

Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès de 1893. Pel que fa a l’obra A la fira, 

pensem que es podria tractar de la mateixa que es va publicar a la revista Álbum Salón 

titulada El millor de la fira.210 

Al catàleg de la mostra del Cercle, que es va editar  amb els preus de les obres, també 

s’hi relacionaven les escultures dels germans Llucià i Miquel Oslé, un baix relleu de 

Pradell, una Verge de Maig de Rafael Atché, Hirondelle de Josep Campeny, les testes 

de Flotats, un grup de Lambert Escaler, un retrat de Josep Montserrat i un bust de 

                                                 
207 OPISSO, O. «José Campeny. Arte y Artistas Catalanes», La Vanguardia, 26/01/1898, p. 4. 
208 La Vanguardia, 1/11/1899, p. 4. 
209 Diario de Barcelona, 26/05/1900, p. 6.291. «La exposición de Bellas Artes e Insustrias Artísticas, 
instalada en el Cículo Artístico, ha sido muy visitada desde el dia de su apertura al público. Dicha 
exposición tiene el carácter de nacional en el sentido de haber podido concurrir á ella los socios del 
Círculo de las distintas regiones de la nación. Esto explica la poca estensión [...]. Entre las 200 obras 
espuestas figuran algunas de méritos notables: una Marina de Mas i Fondevila, Salida del baile de 
Roman Ribera, Entre amigos de Tamburini, [...]. En escultura se distinguen por su sobriedad y valentía 
de modelado de las obras de los hermanos Oslé, un bajo relieve de Pradell, una Virgen de Mayo de 
Atché, L’hirondelle de Campeny, las testas de Flotats, por su sentimiento mas que por su factura un 
grupo de Escaler, un retrato de Montserrat y un busto de Tasso. 
En la puerta de entrada de la casa en que está instalado el Círculo, se ha colocado un candelabro 
monumental y rótulo, fundido en bronce por los señores Masriera y Campins, según un hermoso modelo 
del señor Montserrat. Ambas cosas, así el modelo como la fundición, son objeto de justos elogios para 
los artistas que los han proyectado y ejecutado». 
La Dinastía, 28/05/1900, p. 1. 
210 Álbum Salón, 1900, p. 109. 
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Torquat Tasso. També hi havia un llum de bronze de Josep Montserrat, fos per Masriera 

i Campins, que es va col·locar a la porta d’entrada del local de l’entitat a la Gran Via de 

Barcelona. 

Entorn el 1900, Josep Campeny va realitzar el Bust de Salvador García Víctori, 

polític que després va ser assassinat (com ja hem explicat al capítol dedicat als clients). 

Exposició Universal de París, 1900  

L’Exposició Universal de París va ser un dels esdeveniments més destacats del canvi 

de segle. La barcelonina casa de fosa artística Masriera i Campins –capdavantera a 

Espanya en la importació de la tècnica de cera perduda– ocupava un lloc preferent al 

Grand Palais. Rafael Puig i Valls a la revista Hispania dins la «Crònica de l’Exposició 

de París»211 va elogiar les excel·lències del treball de la foneria i va ressaltar que 

aquesta tan sols comptava amb vuit anys d’existència. L’èxit que Masriera i Campins va 

aconseguir a la ciutat del Sena amb l’obtenció d’un Gran Premi d’Honor va repercutir 

en el posterior nombre d’encàrrecs.  

Per bé que Josep Campeny va treballar sovint amb aquesta foneria, a París tan sols es 

va exposar una obra de caràcter anecdòtica titulada Desertor!, que representava una 

pagesa agafant fort un porquet que lluitava per escapar-se-li dels braços.212 Aquesta 

peça, que hem comentat més amunt, ja havia estat exposada a la Sala Parés el 1893 i, 

segons el catàleg de les peces exposades a París, el preu de venda va ser de 250 francs. 

Així mateix, Masriera i Campins també va editar un segon catàleg especial per a 

l’ocasió,213 on es relacionaven les escultures exposades, les diverses reproduccions, les 

recompenses obtingudes al llarg de la trajectòria professional i les obres més importants 

foses fins aleshores. També s’anunciaven les especialitats pròpies de la casa (estàtues 

monumentals, bronzes de saló...) i els principals treballs executats per la foneria 

artística. En aquest punt es destacaven les següents peces de Josep Campeny: Bisó 

atacat per llops (Estats Units), Daina atacada per una àguila i les escultures Jesús 

pregant i un àngel (Montserrat).214 

                                                 
211 Hispania, 30/09/1900, p. 344. 
212 Fosa en bronze a la terra l’any 1893. Arxiu particular de la foneria artística Codina Hermanos. Llibre 
“Obras realizadas” 1892-1896, fol. 25. 
213 Masriera Campins, Barcelona. (Catalogue des objects exposés par la Fonderie Artistiques Masriera & 
Campins, de Barcelone, à l’Exposition Universelle de Paris 1900). 
214 Altres artistes que figuraven al catàleg amb obra exposada eren: Pompeo Leoni, Josep Reynés, Josep 
Montserrat, Torquat Tasso, Eusebi Arnau, Ortiz, Rafael Atché, Marià Benlliure, Josep Alcoverro, Josep 
Llimona, Vallmitjana Abarca, Martí, Miquel Blay, Vicenç Oms, Josep Pagés i Serratosa, Antoni Yerro, 
Víctor Masriera. 
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Escultures del Teatre del Centre Mercantil d’Igualada i obra funerària 

A Igualada, els dies, 15, 16 i 17 d’abril de 1900, es va inaugurar el Teatre del Centre 

Mercantil de la ciutat, que fou projectat per l’arquitecte municipal Pau Salvat Espasa 

(1872-1923) i construït pel mestre d’obres Josep Vic Aguilera. En la decoració hi van 

intervenir l’escenògraf Salvador Alarma (1870-1941) i l’escultor Josep Campeny.215 

Paral·lelament, tal com s’ha dit, Josep Campeny va treballar en el camp funerari 

durant bona part de la seva vida professional. L’any 1900 va realitzar al cementiri de 

Montjuïc un sagrat cor de Jesús216 amb destí al Panteó d’Eugenia Vallarin,217 vídua de 

Josep Garriga Nogués. Aquesta obra, executada amb pedra de Vinaixa, reprodueix 

iconogràficament les típiques imatges del sagrat cor sobre un núvol, que assenyala el cel 

amb una mà i el cor amb l’altra. També hi ha una escultura idèntica a aquesta al Panteó 

de la família Ribot, a la necròpolis de Sant Feliu de Guíxols, ja que era habitual que els 

escultors repetissin els mateixos models per a diferents cementiris. 

Exposició "acional de Belles Arts de Madrid, 1901 

Josep Campeny va prendre part a la IV Exposició de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de Madrid de 1901 amb una obra que representava la mort d’un home per un 

lleó, titulada Epíleg de la lluita. Aquesta peça de tema animaler que va tornar a 

presentar a l’Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona de 1907 –on va 

obtenir una segona medalla– va despertar un gran interès entre els crítics d’art. Si en 

l’escultura A mort. Lluita d’un indi contra un tigre l’home lluitava amb la fera, aquí la 

lluita ja s’ha acabat i el lleó ha mort l’home. El felí es mostra vencedor damunt el cos de 

la víctima, que resta amb els braços oberts al costat de la llança amb què s’ha defensat, 

com si fos un màrtir. Abans d’inaugurar l’exposició ja predeien l’èxit de l’obra.218 

                                                 
215 RIBA 1988, p. 72. 
216 Finà el 26 de febrer de 1900. La Renaixensa, 5/03/1900, p. 1.457. 
217 Diario de Barcelona, 28/10/1900, p. 12.265. 
218 «El escultor señor Campeny está dando la última mano, en su taller, á un grupo escultórico que 
destina á la próxima Exposición nacional de Bellas Artes que debe celebrarse en Madrid el mes de mayo. 
Tiene por título la obra “Epílogo”, y representa a un león disponiéndose á devorar a un cazador árabe 
que yace muerto bajo sus garras después de terrible lucha, en la que, aunque mal herida, venció la fiera. 
Los inteligentes hacen grandes elogios de esta escultura y auguran a su autor un éxito». La Vanguardia, 
30/01/1901, p. 4. 
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Epíleg de la lluita, 1901 [Cat. 160] 

Poc després, també Alfred Opisso va descriure i elogiar l’escultura a La Vanguardia, 

sobre la qual va dir que Josep Campeny havia acabat un superb grup que mostrava la 

lluita entre un home i un lleó. En el text, el crític expressa que l’obra és una veritable 

impressió, per la realitat i justesa del moviment, al mateix temps que conserva el 

caràcter propi de l’escultura. A més, posa en relleu la precisió en el modelat i el 

magistral domini del dibuix, i assenyala que en cap altra obra l’artista ha fet gala de 

tanta audàcia en la combinació de línies; observa que les extremitats del caçador es 

projecten atrevidament fora dels plans, igual que ho fa la cua de l’animal, fet que 

confereix al grup un caràcter singularment dramàtic en força de vida. A continuació 

comenta que el felí ―al qual anomena el rei del desert― està estudiat amb un profund 

coneixement de la naturalesa i que el nu de la figura humana acredita una vegada més 

l’artista com un consumat coneixedor de l’anatomia. També destaca els accessoris de 

l’obra, dels quals diu que estan elegits amb l’encert que honoren l’escultor. Finalment, 
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pronostica l’èxit del grup i afirma que serà un nou testimoni de les grans condicions de 

l’autor, tan justament reputat com un dels escultors espanyols més inspirats i hàbils.219 

Més endavant la mateixa revista La Ilustración Artística va publicar en portada la 

imatge de l’escultura, tal com també va fer el mes de juny de l’any següent la revista 

Catalunya Artística.220 Per la seva banda, el diari El Doticiero Universal dedica unes 

paraules d’encomi a l’obra i a l’artista. Ressalta que és un dels artífexs que més honra i 

dóna brillantor a la Barcelona de l’època, i que aquesta obra és un nou triomf per a 

l’escultor.221 

Altrament, és interessant destacar la contextualització de l’escena amb la irregularitat 

del terreny, que condiciona la composició i en mostra l’evolució.222  

 

Commemoració a Barcelona de la mort del músic italià Giussepe Verdi 

La ciutat de Barcelona sempre s’ha distingit pel seu amor a la música, tal com 

evidencien conegudes sales de concerts com ara el Gran Teatre del Liceu o el Palau de 

la Música Catalana. Així doncs, el mes de juny de 1901 es va celebrar a la Ciutat 

Comtal un festival de música amb motiu de la mort del músic i compositor italià 

Giussepe Verdi, que es va esdevenir el 27 de gener d’aquell mateix any. Els concerts es 

van interpretar al saló del Palau de Belles Arts, que fou decorat per a l’ocasió amb 

garlandes de flors i banderes de nacions diferents. Al tester es va col·locar un Bust de 

Giussepe Verdi, obra de Josep Campeny.223  

                                                 
219 OPISSO, A. «Bellas Artes», La Vanguardia, 16/03/1901, p. 3. 
220 Catalunya Artística, 5/05/1902, p. 349 (Portada). 
221 «El último número de Catalunya Artística publica en primera plana una auto tipia del magnifico 
grupo escultorico “Epilech de la Lluita”, de José Campeny, uno de los artistas que más honra y brillo 
dan á la Barcelona actual contemporánea: Es una grandiosa obra de arte que hemos tenido el gusto de 
ver en el taller del laureado escultor y constituye un nuevo triunfo de gloria para el gran artista catalán». 
El Doticiero Universal, 7/06/1902, p. 1. 
222 «[...] José Campeny pertenece al número de escultores que tienen hace años ganado un puesto 
eminente en el arte español contemporáneo. Su Epílogo es una nueva muestra de lo que vale: hay en la 
escultura vigor y vida; en ella se ve en toda su terrible realidad el final de una lucha encarnizada; el 
vencido yace exánime, pero con señales de haber combatido furiosamente; el vencedor sacia sus 
sanguinarios instintos clavando sus dientes y sus garras en las carnes de su adversario. El hombre y la 
fiera están modelados con gran valentía y el grupo por ambos formado es notable por la armonía de sus 
líneas y la belleza de sus proporciones». X. «Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid 1901», La 
Ilustración Artística, 8/07/1901, p. 446. 
223 «Ahir tarde ‘s celebrá en lo Palau de Bellas Arts lo gran festival dedicat á la memoria del inmortal 
Verdi, al que hi acudí una gentada inmensa. 
Lo vastíssim saló de concerts estava espléndidament adornat ab garlandas de flors que penjavan del 
sostre y ab banderas de diferents nacions. En lo tester s’hi colocá un colossal busto d’en Verdi, fet pel 
notable esculptor senyor Campeny, tenint á cada costat una bandera, la italiana y la espanyola, y’l sócol 
en que descansava estava ricament cubert ab flors. 
Lo programa’s compongué de duas parts principals, una en la que prengueren part varias corporacions 
musicals executant música de son conegut repertori, y altra consagrada totalment á la música del gran 
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Tot i que els encàrrecs d’obres per part dels clients eren fonamentals per als artistes, 

en ocasions aquests condicionaven el seu art, atès que s’havien d’adaptar al gust del 

comitent. Entre els clients importants de Josep Campeny hem de ressaltar la figura de 

Salvador Samà Torrents,224 segon marquès de Marianao. Més amunt ja hem comentat la 

possible relació de mecenatge entre Salvador Samà i Josep Campeny, que no es limitava 

tan sols als encàrrecs, sinó que mantenien una bona amistat que va portar l’escultor a fer 

esbossos d’animals vius al zoològic que el marquès tenia a Montbrió del Camp. 

Salvador Samà va adquirir un bon nombre d’obres de l’escultor. És el cas de 

Contrabandista a cavall225 que va obsequiar al concurs de guarniments d’embarcacions 

de la Festa Marítima de Tarragona, amb motiu de les Festes de Santa Tecla de 1901. 

Aquesta peça de Josep Campeny fou atorgada com a tercer premi a una galera romana. 

Així mateix s’han de destacar els quatre gerros decoratius realitzats en marbre i 

bronze, decorats amb al·legories de la caça i la pesca, encarregats pel marquès de 

Marianao, que es van exposar a l’aparador de l’establiment que Gabriel Cuspinera tenia 

al carrer Ferran VII de Barcelona. Juntament amb aquests treballs també es va exhibir 

Bust de sevillana de marbre.226 Els gerros van ser descrits minuciosament al diari,227 que 

va publicar que estaven ornamentats amb al·legories de la caça i de la pesca, 

representats per genis, aus, conills, rèptils i crustacis. El cos central del gerro és de 

marbre griotte i el decorat de les al·legories està sense polir. També afegia que a part de 

l’enginyosa composició, la novetat es trobava en la presentació i en la notable manera 

baronívola i ampla amb què s’havia tractat la part escultòrica, i en l’encert, no sempre 

aconseguit pels artistes, en harmonitzar, el metall i la pedra.  

A més, comentava que el llavorat era una mica tosc, però que tenia molta gràcia i 

donava un encant especial a la composició, que es distingia de la majoria d’obres 

d’aquest gènere, en què es busca l’efecte mitjançant el poliment i la delicadesa dels 

metalls. 

                                                                                                                                               
mestre en quin honor se feya ‘l concert, esceptuant la elegía del mestre Daniel, composició pera orga, 
ben trassada y en la que hi apareixen recorts de melodías del mateix Verdi. [...]». La Renaixensa. Diari 
de Catalunya, 17/06/1901, p. 3.511. 
224 Salvador Samà Torrents (1861-1933), hereu de Salvador Samà Martí. El 1889 ocupà l’escó de diputat 
que havía estat de Víctor Balaguer, el qual acabava de ser nomenat senador; fou diputat per Gandesa els 
anys 1891-1896, pel partit liberal de Sagasta. El 1893 va ser nomenat grande de Espanya i senador 
vitalici. De 1905 a 1910 fou alcalde de barcelona, i de 1930 a 1931 en fou regidor. Membre de les juntes 
de les exposicions universals de 1888 i 1829 i del consell d’administració de la societat ferroviària de 
Barcelona a Vilanova. (Diccionari d’Història de Catalunya. Ed: 62). 
225 El Liberal, 25/09/1901, Madrid, p. 1. 
226 En el mismo escaparate está expuesto un busto de Sevillana, labrado en mármol blanco, muy expresivo 
y de atractivo modelado, original del mismo artista».226 Diario de Barcelona, 4/11/1901, p. 13.347. 
227 Diario de Barcelona, 4/11/1901, p. 13.347. 
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Finalment deia que era una obra decorativa sumptuosa, plasmada per una mà molt 

avesada a manejar el cisell. 

Poc després aquests gerros decoraven el menjador de la torre que Salvador Samà 

tenia a Sant Boi de Llobregat.228 Aquesta casa, residència d’estiu dels marquesos, fou 

ressenyada a la revista Hispania229 amb motiu de la celebració d’un rally paper, el 29 de 

gener de 1902.230 La comitiva va sortir de la casa Samà del passeig de Gràcia de 

Barcelona i, passant per la Gran Via, va anar cap a Sant Boi de Llobregat.231  

Segons l’esmentada revista es tractava d’un «señorial castillo, de severo y marcado 

estilo gótico catalan». En la descripció de l’interior de la casa es remarcava el caràcter 

sumptuós del menjador, que ocupava tot el pla de la torre i on hi havia una monumental 

xemeneia, un llum molt artístic i uns bufets flanquejats pels gerros.232 

 

Gerros encarregats pel marquès de Marianao, 1901 [Cat. 155] 

Un any més tard, el 1903, el marquès de Marianao va encarregar a l’artista més obres 

per al mateix menjador de la casa de Sant Boi de Llobregat. En aquesta ocasió li va 

demanar un rellotge de centre i dos llums de petroli, que Josep Campeny va exposar a la 

                                                 
228Álbum Salón, 1902, p. 39. 
229 Hispania, 15/02/1902, número 72. 
230 Rally paper o paper hunt: Consistia en unes festes que es celebraven a França, Alemanya i Anglaterra, 
que consistien en unes caceres amb cavalls sense la guineu, en les que els participants havien de seguir 
unes pistes d’uns papers. El primer que arribava al final era el guanyador. 
231 Per estudiar el palauet de Salvador Samà, que fou enderrocat, veure: Rosselló 2005. 
232 «[...] los bufets severisimos y ricos, decorados cada uno con dos jarrones de mármol y bronce, 
originales del reputado Campeny». Hispania, 15/02/1902, número 72. 
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casa Cuspinera. Segons la ressenya de La Vanguardia,233 el rellotge representava una 

daina que lluitava amb una gran boa, la qual estava enroscada al cos d’una jove. La noia 

intentava alliberar-se del rèptil desesperadament, mentre que un dels sàtirs que era al 

voltant d’un penyal on hi ha l’esfera fugia esporuguit. Els llums de petroli descrivien 

dues faules de l’escriptor Esop: Les granotes demanant rei i El corb i la guineu.234 Per 

la seva banda, el Diario de Barcelona va afegir que l’escultor havia estat afortunat en la 

composició de la peça, ja que havia modelat correctament els torsos humans i havia 

donat al bronze aquella noblesa de què és susceptible.235 

Malgrat l’èxit aconseguit i els molts encàrrecs rebuts, Josep Campeny s’anunciava a 

l’anuari de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya per fer difusió de la seva obra. 

L’any 1901 va publicar que havia estat premiat en diferents exposicions i que feia 

«panteones, estatuas, barros cocidos propios para regalos.» L’adreça del taller era al 

carrer d’Aragó, número 317. 

Tal com hem vist, les obres que Josep Campeny va crear per al marquès de Marianao 

eren principalment de caràcter anecdòtic. Tanmateix, en altres escultures d’aquest 

mateix període hi observem una evolució cap a formes més modernistes. 

El nou estil de l’escultor l’advertim sobretot en treballs funeraris del cementiri de 

Montjuïc, concretament en la figura d’un àngel d’ales de libèl·lula i gràcil moviment 

que realitzà per a la Sepultura d’Aurèlia Josep.236 Aquest àngel subtil llença 

delicadament flors sobre la tomba mentre els plecs de la tela, que deixen una espatlla i 

una cama al descobert, li confereixen una lleugera sensualitat. La sepultura fou 

projectada en col·laboració amb l’arquitecte Ubald Iranzo, per bé que, segons es 

desprèn d’un escrit conservat a l’expedient, Josep Campeny es va ocupar de tot el 

procés de realització.237 Així doncs, en una carta adreçada a la Junta de Cementiris, 

l’escultor va demanar l’autorització per fer una fotografia de la tomba a fi d’enviar-la al 

                                                 
233 La Vanguardia, 12/03/1903, p. 2. 
234 «En el establecimiento de objetos de arte que tiene el señor Cuspinera en la calle de Fernando VII, 
hay de manifiesto el reloj de sobremesa y los aparatos de iluminación que el conocido escultor José 
Campeny ha modelado para el castillo que tienen los señores Marqueses de Marianao en San Baudilio 
de Llobregat. 
El reloj está compuesto por un grupo de sátiros alrededor de un peñasco donde hay la esfera, y las dos 
lámparas, propias para petróleo, presentan una forma adecuada para sostener los recipientes del 
aparato. 
En la composición ha estado Campeny afortunado y ha modelado correctamente los torsos humanos, 
dando al bronce toda aquella nobleza de que es susceptible, correspondiendo cumplidamente á los 
deseos del propietario que ha hecho el encargo, cuya conducta debiera tener imitadores, para mayor 
honra y provecho de los artistas de nuestra ciudad». Diario de Barcelona, 12/03/1903, p. 3.118. 
 
236 Vía de Sant Joan, agrupació 9a., número 9. Cementiri de Montjuïc. 
237 ACP (Arxiu Cementiri Poblenou): Expedient 2.771. 
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propietari, José Borri, que era a les Filipines i que volia saber si la construcció s’havia 

realitzat tal com ell havia disposat. Deduïm que va ser un encàrrec molt especial perquè 

el propietari va manifestar, al llibre de registre d’enterraments, la seva voluntat que en 

aquella tomba tan sols es pogués inhumar el seu cos i el de la seva dona, i prohibia que 

qualsevol altra opció.238  

 
Sepultura d’Aurèlia Josep, 1901. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 161] 

Poc després, Ubald Iranzo i Josep Campeny van tornar a treballar plegats en la 

Sepultura de Baltasar Fortuño i Emilia Rios,239
 també per al cementiri de Montjuïc.240 

L’indià Baltasar Fortuño Ferrús, originari de Benissanet (Ribera d’Ebre), va exercir de 

metge cirurgià a Puerto Rico pels volts de 1850, però en quedar vidu va tornar a 

Espanya, on va viure fins que va morir. En aquesta ocasió Josep Campeny va realitzar 

l’escultura d’un musculós àngel de grans ales que custodia un sarcòfag de grans volutes 

que té al darrere. L’àngel, que dirigeix la mirada cap al cel, vetlla l’ànima del difunt per 

acomplir la missió d’àngel psicopomp. Amb una mà sosté un pom de flors i fulles de 

cascall, que simbolitzen el somni etern, mentre amb l’altra mà subjecta la palma, 

considerada universalment com el símbol de la victòria i la immortalitat.241 

                                                 
238 Serveis Funeraris de Barcelona. Llibre de registre d’enterraments. 
239 Arxiu del Cementiri del Poblenou, Expedient. número 1601. 
240 Via de Sant Oleguer, agrupació 3a., número 74. Cementiri de Montjuïc. 
241

CATALÀ 2008, p. 205. 
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Sepultura de Baltasar Fortuño i Emilia Rios, 1902. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 166] 

En aquests primers anys del mil nou-cents, el cementiri de Montjuïc es va convertir 

en un museu d’escultura a l’aire lliure amb obres força remarcables, entre les quals 

destaquen les següents: Memento Homo242 d’Enric Clarassó, que és una escultura de 

marbre que representa un home en actitud de cavar la seva pròpia tomba i que estava 

destinada al panteó de Juan Vial Solsona –la qual va ser guardonada amb una medalla 

d’or per a l’exposició de París–; un àngel de Josep Llimona per al Panteó Campassol 

Borrell; o bé els treballs escultòrics de Josep Reynés per al Panteó Seycher, Vda. Gener, 

entre altres.  

                                                 
242Via de Santa Eulàlia, número 71, agrupació 3a., Cementiri de Montjuïc. (Arquitecte Josep Balet). 
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Tercera etapa (1902 − 1909) 

La tercera etapa de Josep Campeny aniria des de la majoria d’edat del rei Alfons XII, 

l’any 1902, fins als fets de la Setmana Tràgica, el 1909. 

En aquest període l’artista continua treballant en escultures funeràries en les quals els 

àngels encara són els protagonistes de la tomba, tot i que ara presenten unes formes més 

lleugeres que les dels primers temps; fins i tot més femenines. Amb el modernisme els 

trets de la cara se suavitzen i mostren una expressió més dolça, mentre que els cossos 

són més expressius. Pel que fa a les ales dels àngels, amb el canvi de segle l’escultor 

comença a esculpir la tipologia de libèl·lula. 

Tot i que a l’inici del segle XX les obres de tema animalier començaven a quedar 

anacròniques i en canvi s’estilaven escultures d’assumptes mediterranis amb aires 

noucentistes, Josep Campeny va continuar practicant aquest tema. Malauradament, 

encara queden moltes peces de l’escultor per localitzar, però segons les crítiques 

publicades a la premsa de l’època sabem que eren de molta qualitat –com, per exemple, 

l’escultura de tema militar titulada Desastre–. 

A banda d’això, l’artista també continuà fent escultures de tipus bibelot, per bé que 

ara ja no són les típiques manoles dels primers anys –que tant èxit tenien entre la 

burgesia–, sinó que han evolucionat cap a formes més ondulants, pròpies de figures de 

sirenes o de dones dansant. 

En aquesta època Josep Campeny també va obtenir el reconeixement de la crítica. La 

premsa publicà nombrosos articles en què s’explicava la repercussió de la seva obra i els 

èxits obtinguts en les exposicions celebrades tant aquí com a l’estranger. 

La pujada al poder del rei Alfons XII i altres esdeveniments històrics, com la 

repressió de vaguistes, van marcar un punt d’inflexió cabdal en la història del país. El 

mes de febrer de 1902 el moviment anarquista va convocar una vaga general per les 

precàries condicions laborals, que va ser reprimida amb molta violència per les 

autoritats. Barcelona era el centre de la vaga, però ràpidament es va estendre a les 

principals ciutats industrials catalanes. La misèria obrera era conseqüència d’una crisi 

industrial que havia obligat els patrons a tancar fàbriques i acomiadar personal. Com a 
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reacció, hi va haver una burgesia que va impulsar la creació d’organitzacions patronals 

de resistència, i una altra burgesia –capitanejada pels empresaris més oberts– va buscar 

solucions als problemes més urgents de la classe obrera, conscient que la pau estava 

condicionada a un mínim benestar social.  

L'any 1905, a resultes de la vaga de 1902 es va crear la Caixa de Pensions i 

d’Estalvis, amb l’objectiu de protegir els obrers vells o invàlids, ja que aleshores no eren 

objecte de cap mena de protecció legal. Els principals impulsors de la Caixa de Pensions 

i d’Estalvis van ser Francesc Moragas, el director de l’entitat, i Lluís Ferrer Vidal, el 

president. 

Amb aquests esdeveniments històrics com a rerefons, Josep Campeny assoleix un 

important prestigi com a artista, tal com evidencia l’article que signa F. Giraldos per a la 

revista Catalunya Artística dins la secció «Gent notable de Catalunya», el 29 de maig de 

1902. La portada d’aquest número s’il·lustrà amb l’obra Crisantems i semprevives, que 

consistia en el bust d’una dona amb un pit nu mig cobert per flors de crisantems i els 

cabells ornats amb semprevives. Aquestes flors es relacionen amb la mort, els 

cementiris i la vida eterna perquè no es marceixen mai. D’altra banda, per als 

occidentals el crisantem és la flor del dia de difunts, perquè floreix breument a la tardor 

i evoca el fet que la vida és un trànsit. Aquesta escultura, que s’emmarcaria dins 

l’estètica modernista –un estil que Josep Campeny va començar a treballar coincidint 

amb el canvi de segle– té un pentinat i unes flors molt semblants a les de l’àngel de la 

sepultura d’Aurèlia Josep del cementiri del SO de Barcelona, que Josep Campeny havia 

fet l’any abans. 

 
Crisantems i semprevives, c.1902[Cat. 163]   

 
Panteó d’Aurelia Josep, 1901 (detall) [Cat. 161] 
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Altres obres funeràries que inclouríem dins aquest nou estil són dues escultures que 

hi ha al cementiri de Sant Feliu de Guíxols: l’àngel del panteó de la família Xatart i el 

de la família Vilaret. Tot i que no sabem exactament quan van ser creades, pensem que 

es corresponen a aquest primers anys del canvi de segle. 

L’àngel de la família Xatart està agenollat a sobre d’un pedestal, en actitud de 

dipositar sobre la tomba una corona de semprevives amb una mà, mentre que amb 

l’altra sosté la palma mortis. Aquesta figura, de rostre delicat, porta un vestit amb uns 

amples plecs creuats sobre el pit que li confereixen un cert un moviment pausat. També 

tenia unes ales de libèl·lula que avui, malauradament, han desaparegut. 

 
Panteó de la família Xatart,c. 1902. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols [Cat. 162] 

Altrament, l’escultura del panteó de la família Vilaret representa un àngel dempeus 

recolzat a la base de la creu. Porta una corona de llorer al cap com a símbol de la glòria i 

unes flors a la mà esquerra. Té uns cabells llargs, que li ressalten les suaus faccions de la 

cara, i dirigeix la mirada cap a la tomba. Els braços de la figura són tornejats, atès que 

han perdut aquella musculatura que vèiem en els àngels dels primers temps. També 

destaquen unes grans ales i una túnica llarga que llisca per les escales, un recurs que 

Josep Campeny va utilitzar des de les seves primeres obres. 
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Panteó familia Vilaret, c.1905. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols [Cat. 184] 

Una altra escultura funerària molt similar a l’anterior és la sepultura menor de la 

família Zaragoza-Darma, que l’artista va fer al cementiri de Montjuïc cap a l’any 1905.1 

També hi representa un àngel dret amb les ales desplegades que es toca la cara amb una 

mà mentre que amb l’altra subjecta la palma mortis. L’expressivitat de la figura 

l’aconsegueix el caient dels plecs de la roba, que arriben fins a terra. La revista La 

Ilustración Artística2 va acompanyar un article sobre monuments funeraris amb una 

fotografia d’aquesta obra. 

Igualment, dins el mateix estil modernista, una altra peça curiosa de Josep Campeny 

és un rellotge esculturat en terracota tipus bibelot.3 El rellotge presenta a la base el 

rostre d’una noia amb uns cabells llargs que li emmarquen el rostre i que es 

converteixen en elements vegetals en un procés de metamorfosi. A la part superior del 
                                                 
1 Cementiri de Montjuïc, Via de Santa Eulàlia, número 23, agrupació 3a. 
2La Ilustración Artística, Barcelona, 30/10/1905, p. 700.  
3 Col·lecció particular. (Blanch, Mollet del Vallès). 
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rellotge hi ha tres amorets o putti enjogassats, que donen ritme a l’obra i que recorden 

les terracotes del seu deixeble Lambert Escaler. El recurs dels amorets el tornarem a 

trobar en l’ornamentació d’un mirall rodó aguantat per una dona d’esquena amb els 

braços oberts, flanquejada per dos amorets. 

 

Rellotge esculturat en terracota de Josep Campeny. Col·lecció particular [Cat. 238] 

El dia 30 d’octubre de 1902 Catalunya Artística publicà una imatge del panteó de 

l’indià Cosme Batlle, que es troba al cementiri dels Caputxins de Mataró. Aquest treball 

és totalment diferent de la resta de peces funeràries que coneixem de Josep Campeny: es 

tracta d’un grup format per dos àngels nens, situats a sobre d’un petit sarcòfag al peu 

d’una creu, que porten una corona de semprevives i una branca de llorer a les mans, 

com a atributs funeraris. 
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Panteó de Cosme Batlle, c.1902. Cementiri dels Caputxins de Mataró [Cat. 164] 

Un obra funerària força singular de Josep Campeny és l’àngel –amb les ales esteses i 

l’expressió adolorida– del panteó del pintor Francesc Masriera,4 al cementiri de 

Montjuïc.5 

La caputxa que cobreix el rostre de la figura i els plecs de la part superior del cos 

recorden les figures dels ploraners del sepulcre del bisbe Escales, que es troba a la seu 

de Barcelona, realitzades per Antoni Claret (entre 1409 i 1412). Aquest àngel també té 

relació amb l’obra de Claus Sluter (de començaments del segle XV), concretament amb 

les escultures de la caixa del sepulcre de Felip l’Atrevit, a l’església de la cartoixa de 

Champmol, a Dijon. No obstant això, el gest del cos i la part inferior de l’àngel són 

modernistes, com ho demostren els plecs de la tela, que s’obren per un costat per 

mostrar la nuesa de la cama. 

                                                 
4 Francesc Masriera finà el mes de març de 1902. 
5 Cementiri de Montjuïc, Via de Sant Francesc, número 2, agrupació 6a. 
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Panteó de Francesc Masriera Manovens, c.1903. Cementiri de Montjuïc de Barcelona [Cat. 174] 

Per a l’altar del panteó de Martí Rius, al cementiri de Sant Andreu de Barcelona, 

l’artista va esculpir dos àngels d’estil més clàssic, els quals, amb les mans plegades i en 

actitud d’oració, flanquejaven el santcrist de l’altar.6 El panteó, de formes modernistes, 

va ser projectat el 1905 per l’arquitecte Jaume Bayó (1873-1961), que era un 

col·laborador d’Antoni Gaudí (1852-1926). 

Tal com dèiem en un altre capítol d’aquest estudi, Josep Campeny també va fer 

treballs funeraris per a clients estrangers que vivien a Barcelona i que eren enterrats al 

recinte protestant del cementiri del Poblenou. Així doncs, tenim documentat que l’any 

1902 l’escultor va executar els models per a les sepultures de Morrison, Litell, 

Alexander, Witty i Forrell,7 que van ser construïdes per Josep Planas. 

En alguns casos l’artista també s’ocupava de tramitar les qüestions administratives de 

les obres, ja que es conserva una carta adreçada al president de la Junta de Cementiris 

de Barcelona (20 de maig de 1903), en nom d’Elena Wim, en què demanava el 

corresponent permís per construir un panteó al terreny número 466. Josep Campeny va 

realitzar aquesta obra amb la col·laboració de l’arquitecte Ubald Iranzo –que en projectà 

la creu i la làpida–, i amb un pressupost de 750 pessetes.8 

                                                 
6 Aquests dos àngels van romandre al panteó fins al 2008, quan van sortir a subhasta a la Sala Balclis de 
Barcelona primer i a Sedart d’Arenys de Mar, després. 
7 La Vanguardia, Barcelona, 19/09/1902, p. 5; La Renaixensa, Barcelona, 20/09/1902, p. 2. 
8 ACP (Arxiu del Cementiri del Poblenou): “Relativo a la petición formulada por D. José Campeny, en 
nombre y representación de Dª Elena Wim, para construir un panteón en el solar núm. 466 del recinto 
protestante”. Expedient: 3.877 (Caixa Panteons 20). 
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L’any 1905 l’escultor va treballar en la tomba del súbdit alemany Cirilio Alexander,9 

per al qual ja havia modelat un bust anteriorment. La tomba (núm. 480), també 

projectada per l’arquitecte Ubald Iranzo, era molt senzilla, ja que tan sols consistia en 

una creu  ornamentada amb alguns elements vegetals. Amb tot, més endavant, el 1907, 

s’hi va afegir el rostre de Jesús al mig de la creu.  

Probablement aquestes tombes van ser destruïdes l’any 1990, quan es va remodelar 

el quart departament del cementiri del Poblenou amb l’objectiu de convertir-lo en un 

espai aconfessional i d’eliminar-ne el recinte protestant. 

D’altres escultures que s’han conservat, però que estan situades fora de 

l’emplaçament original per al qual van ser concebudes, són l’àngel de la tomba de 

Violet Rouse Alexander –que avui decora un petit jardí del cementiri, en molt males 

condicions–, i l’escultura d’una dona abraçada a les restes d’una creu, avui també en un 

altre indret del mateix departament. Al dibuix del projecte de la tomba de Violet Rouse 

Alexander, de 1907 –també propietat de Cirilio Alexander, núm. 452–, s’hi pot veure 

l’àngel que assenyalava el cel amb una mà mentre que amb l’altra sostenia la trompeta 

del judici final; no obstant això, aquestes extremitats actualment no es conserven. A més 

de realitzar el projecte i l’àngel d’aquesta tomba, Josep Campeny també es va 

encarregar de l’execució de les obres.10 

 
Expedient relatiu a la tomba de Violet Rouse Alexander al cementiri del Poblenou de Barcelona. AMCB 

                                                 
9 Arxiu Cementiri del Poblenou: “Expediente relativo a la petición formulada por D. Cirilio Alexander 
para colocar un monumento en la tumba nº 480, del Recinto Protestante del Cementerio del Este”. 
Expedient. 5775 (Caixa panteons 33). 
10 Arxiu Cementiri del Poblenou: “Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las 
tumbas núm 452 i 480, recinto protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio 
Alexander”. Expedient 7097 (Caixa panteons 33). 
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Pel que fa a l’escultura de la dona abraçada a la creu –que avui també ornamenta un 

jardinet–, tan sols disposem de la referència del llibre de Carme Riera.11 Així mateix, 

Raquel Lacuesta, en un article sobre la desaparició del recinte protestant del cementiri 

de l’Est, va denunciar que durant aquell procés de remodelació no es va tenir cura de les 

escultures. Actualment es conserven imatges de l’escultura a terra durant el 

desmantellament del recinte. 12
 

El mes de febrer de 1903 el Diario de Tarragona informà que Josep Campeny 

modelava una obra per encàrrec de Bartolomé Ferrer Bittini, secretari del marquès de 

Marianao, que havia d’anar destinada al Museu Municipal de Tortosa.13 Pel que sembla, 

aquesta escultura havia de ser una peça important, però encara no n’hem trobat més 

informació.14 

L’èxit que va aconseguir la Foneria Masriera i Campins amb els seus treballs es va 

traduir en un augment de clients i de comandes, cosa que va portar els pioners de la cera 

perduda de casa nostra a inaugurar un establiment al carrer Ferran de Barcelona, a fi de 

mostrar les obres d’artistes espanyols i estrangers. A la botiga, que va destacar per la 

decoració, es va tenir cura que les obres es veiessin bé.15 

Tenint en compte que la majoria de les d’obres de Josep Campeny que es van passar 

a bronze van ser foses a la Foneria Masriera i Campins, no és estrany que l’escultor 

exposés alguna de les seves peces en la inauguració del local. 

 

 

                                                 
11 RIERA 1981, p. 52. 
12 «Con fecha 27 de febrero, El Periódico ha publicado una noticia en la que se habla de la demolición 
del antiguo recinto civil destinado a los protestantes en el cementerio del Este. Es cierto, y con ello han 
desaparecido los testimonios arquitectónicos y artísticos de las sepulturas que se habían ido 
construyendo durante el siglo pasado. Hemos comprobado que algunas esculturas de Josep Campeny 
Santamaría estaban retiradas (o mejor dicho, aparcadas en el suelo), no sabemos con qué destino […]».  
13 «Por encargo de nuestro distinguido amigo don Bartolomé Ferrer Bittini, ilustrado secretario de 
nuestro respetable jefe el Excmo. Señor marqués de Marianao, se está modelando una importante obra 
escultórica, por el celebrado artista barcelonés Sr. Campeny, con destino al Museo municipal de 
Tortosa. Será un valioso regalo que los tortosinos habrán de agradecer al Sr. Bittini, entusiasta 
admirador de las bellas artes y partidario del progreso de aquel centro de cultura». Diario de 
Tarragona, Tarragona, 28/02/1903, p. 2. 
14 Agraïm a Eva Castellanos, de l’Institut Municipal d’Activitats Culturals de Tortosa (IMAC), la seva 
col·laboració en l’infructuosa recerca de l’obra. 
15 «Dicho establecimiento ha sido decorado bajo la dirección de D. Víctor Masriera, quien se ha 
apartado por entero de lo vulgar y corriente, huyendo de las exageraciones al uso. 
Tapiza las paredes plegada tela de color gris, en la cual destacan admirablemente los obscuros bronces y 
adquieren finísimas transparencias los mármoles. Unos y otros, por una acertada combinación de 
aparatos eléctricos, reciben apropiada luz, vivísima o atenuada, según conviene al carácter de la obra». 
Hojas Selectas, Barcelona, 1903, p. 1.029. 
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Festa del diari El Liberal 

El dia sis de gener de 1904 –la festivitat de Reis, en la qual tradicionalment els 

infants reben joguines–, el diari El Liberal va organitzar una festa en benefici dels nens 

pobres de la ciutat, amb l’objectiu que cap infant es quedés sense regal i amb la 

participació de l’alta societat barcelonina. Segons va narrar la premsa de l’època, per 

aconseguir un dels 16.000 obsequis que es van lliurar aquell dia es va formar una llarga 

cua davant de la seu del diari. Per a la festa, i sota la direcció artística de Josep 

Campeny, les dependències del rotatiu es van transformar completament. L’escultor va 

decorar l’espai amb uns tapissos que s’alternaven amb pintures signades per artistes de 

renom com Ramon Cases, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Isidre Nonell, Arcadi Mas i 

Fondevila, Romà Ribera, etc. També hi havia àmfores, gerres de majòlica, busts de fang 

i bronze de diferents èpoques. Així mateix, bona part de l’espai l’omplia l’ornamentació 

vegetal que havia estat dissenyada pel jardiner de l’Ajuntament Ramon Oliva. Al 

capdamunt d’un túmul de fulles i flors ressaltava l’obra de Josep Campeny Dos nois 

saltant un sobre l’altre. La il·luminació de l’espai va tenir un paper important, si tenim 

en compte el que en va dir la revista Pluma y Lápiz: «La electricidad, puesta al servicio 

de caprichosas combinaciones, fué un elemento especialísimo que no podemos dejar de 

anotar en esta reseña». També va elogiar la intervenció de Josep Campeny de la qual va 

dir que el local de les oficines s’havia transformat com per art de màgia, i que el notable 

escultor havia fet miracles convertint els tallers i les dependències en elegants salons. La 

crònica acaba dient que per a l’escultor no hi va haver obstacles, i que es va fer el 

miracle.16 A l’acte, que fou amenitzat per la banda municipal, hi van assistir nombroses 

personalitats, com el governador civil de la província, Carlos González Rothwos; 

l’alcalde de Barcelona Guillermo Boladeras; el rector de la Universitat, Rafael 

Rodríguez Muñoz; el jutge d’instrucció del districte de Drassanes i un bon nombre de 

caps i oficials de l’exèrcit.17 

El mes de març del mateix any, Josep Campeny va exposar a l’establiment Costa i 

Ponce del carrer Ferran de Barcelona un grup en terracota titulat Desastre, en què va 

tornar a demostrar la seva versatilitat a l’hora de treballar diferents assumptes. Per bé 

                                                 
16 «El local de las oficinas del periodico se había transformado como por arte de magia. Puede afirmarse 
que el notable escultor Campeny hizo milagros convirtiendo talleres y dependencias en elegantísimos 
salones. Para Campeny no hubo obstáculos, el milagro se hizo». «La fiesta de El Liberal». Pluma y 
Lápiz. Barcelona, 24/01/1904, p. 4. «La fiesta de El Liberal». Pluma y Lápiz. Barcelona, 24/01/1904, p. 
4. 
17 La Vanguardia, 8/01/1904, p. 3.  
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que avui encara no hem localitzat la peça,18 segons els diaris de l’època es tractava 

d’una obra de qualitat. Per les descripcions que ens han arribat, sabem que era una 

escultura de tema militar formada per tres cavalls –un estava estirat a terra i els altres 

dos estaven desbocats– que arrossegaven un armó d’artilleria destrossat; també hi havia 

un canó abandonat.  

La premsa destacà la destresa amb què Josep Campeny havia sabut vèncer les 

dificultats tècniques d’aquesta complicada composició, l’extraordinària vida del 

modelat dels cavalls i, sobretot, la correcta execució de l’obra: «La figura del caballo 

caído es un prodigio de síntesis y de ejecución».19 Segons el diari El Diluvio, aquesta 

peça era bessona d’una altra que Josep Campeny va regalar al rei Alfons XII, en motiu 

de la seva coronació. Contràriament, el diari El Liberal deia que l’original era de bronze 

i que va ser adquirit pel rei. Més endavant, aquesta mateixa obra es va exhibir a 

l’Exposició General de Belles Arts de Madrid de 1906 on també va rebre nombrosos 

elogis de la crítica.20 

El mes de març del 1904 hi havia a l’establiment d’objectes artístics de Juan Moya 

dues terracotes de Josep Campeny: una retratava una camperola i l’altra, una còpia de 

l’escultura Primer misteri de dolor, que hi ha a la muntanya de Montserrat.21 Segons el 

diari El Liberal, eren de gran perfecció en línies i d’un gust exquisit. 

Exposició General de Belles Arts i Indústries Artístiques de Madrid, 1904 

A l’Exposició General de Belles Arts i Indústries Artístiques de Madrid, el 1904, 

Josep Campeny hi va enviar l’escultura de tema mitològic La infantesa d’Aquil·les, que 

representava la lluita del centaure Quiró amb un lleó. Aquesta obra, de grans 

dimensions, narrava la història de l’heroi grec Aquil·les quan era petit. L’escultor hi va 

representar Aquil·les a sobre de les espatlles de Quiró, el més savi dels centaures, que el 

va educar i li va ensenyar les virtuts morals i guerreres, alhora que el va alimentar amb 

entranyes de lleons i d’altres animals. Sabem que Josep Campeny es documentava per 

                                                 
18 S’ha intentat localitzar aquesta peça infructuosament al fons del Museu del Prado, a les col·leccions 
reials i al Museu de l’Exèrcit. 
19 «Nota de arte. Una obra de Campeny». El Liberal de Barcelona. Barcelona, 18/03/1904, p. 3. 
20 «En un establecimiento de la calle de Fernando tiene expuesto el distinguido artista don José Campeny 
un hermoso grupo que titula Desastre, y en el cual ha sabido vencer muy perfectamente las grandes 
dificultades técnicas que se ofrece aquella complicada composición, en la que no se sabe qué admirar 
más, si la extraordinaria vida impresa á aquellos caballos, que se agitan por romper las riendas que les 
sujetan al armón caído y destrozado, ó la ejecución correcta y garbosa que contribuye á hacer más 
atractiva tal obra». La Vanguardia, Barcelona, 19/03/1904, p. 2. 
21 «Notas de arte. Una exposición». El Liberal de Barcelona de Barcelona, 16/03/1904, p. 1. 
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realitzar les seves composicions, i la disposició d’aquesta peça ens remet a un mosaic 

romà de la vil·la Hadrianea de Tívoli –que avui es conserva al Museu de Berlín–, en què 

es pot veure com un centaure llança una pedra a un tigre. També podem observar que el 

rostre del centaure Quiró recorda l’escultura hel·lenística. 

 
Infantesa d’Aquil·les, 1904 [Cat. 178] 

 
Mosaic de Vil·la Adriana, c.118-138 d.C. Tívoli. Altes Museum de Berlín 
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La Ilustración Artística va comentar aquesta obra en relació amb la diversitat de la 

producció de Josep Campeny.22 I la revista satírica Gedeón va publicar amb un toc 

d’humor l’article titulat «Guía gedeónica de la exposición de 1904». Concretament 

sobre aquesta escultura va dir: «CAMPEEY. 1.697. Infancia de Aquiles. Modelo de 

educación integral, de la escuela Krausista: se aprende a discurrir y á tirar coces y 

viceversa».23 

En aquesta exposició de 1904 de Madrid, l’obra Eerón y Séneca d’Eduardo Barrón 

(1858-1911) fou premiada amb primera medalla. També es va exhibir el grup de Josep 

Montserrat Al mercat. 

L’obra de Josep Campeny a l’estranger 

Les obres que l’escultor va presentar a exposicions celebrades a l’estranger van tenir 

una bona acollida, com ho demostra el fet que va guanyar diversos guardons. Per 

exemple, l’artista va obtenir una menció honorífica a l’Exposició Internacional 

d’Atenes.24 I poc després, a l’Exposició de Belles Arts de Viena de 1904 va aconseguir 

una medalla d’or anomenada alta recompensa de diploma de honor. Per aquest motiu el 

van felicitar crítics i professors de belles arts d’Àustria.25 El Diario de Gerona també va 

publicar l’èxit assolit en l’esmentada exposició.26  

                                                 
22 «La infancia de Aquiles, escultura de José Campeny: Si lo ingenioso y lo jovial inspira a Campeny 
obras tan agradables cual aquellas que han contribuido á cimentar su reputación, hallan asimismo 
albergue con su espíritu las que obedecen a los conceptos de clasicismo. Muestra de ello es su 
variadísima producción, desde sus graciosas Colombinas y el acertadísimo grupo de chiquillos jugando 
á Salta cabrillas, á la representación de El escándalo y la Infancia de Aquiles que hoy damos á conocer á 
nuestros lectores. En unas y otras veces la fantasía del artista, su poderosos esfuerzos y el creciente afán 
de singularizarse, huyendo de la vulgaridad, buscando é interpretando temas ó asuntos de la vida real ó 
bien acudiendo á los mitos y leyendas que tantos elementos suministran al artista que se halla en 
condiciones de dar prueba fehaciente de su ingenio y habilidad. La obra á que nos referimos figuró en la 
última Exposición nacional de Bellas Artes, mereciendo lisonjeros elogios de la crítica y del público». La 
Ilustración Artística, Barcelona, 29/08/1904, p. 578. 
23 Gedeón, Madrid, 20/05/1904, p. 10. 
24 «Exposición Internacional de Atenas: Don Flaminio Mezzalana, comisario general para España y 
presidente del jurado de la Sección Española, nos particpa que los expositores españoles han conseguido 
los siguientes premios: [...]. Mención honorífica: Escuela libre de Pesca; D. José Campeny, idem; Sres. 
Ponsa y Capdevila, id; D. Federico Rahola; id; D. Juan Fabré Oliver, id; don Ramón Madirolas, 
Manlleu; D. Hermenegildo Gorria, Barcelona; Instituto Catalán de las Artes del Libro, id; D. Miquel 
Parera, id; D. Manuel Vega, id. [...]» La Publicidad, 1/06/1904, p. 1. 
La Vanguardia, Barcelona, 2/06/1904, p. 9. 
25 «Eotas locales [...] El laureado escultor catalán don José Campeny y Santamaría ha obtenido por 
unanimidad en la Exposición de Bellas Artes de Viena la alta recompensa de diploma de honor por las 
esculturas con que ha concurrido al certamen. Varios periódicos, críticos y profesores de Bellas Artes de 
Austria han felicitado calurosamente al señor Campeny por sus producciones. Felicitamos también por 
nuestra parte al señor Campeny por el honor de que ha sido objeto». La Vanguardia, Barcelona, 17/07/ 
1904, p. 1. 
26 «El escultor catalán don José Campeny ha obtenido en la exposición de Bellas artes de Viena la más 
alta recompensa, consistente en diploma de honor, medalla de oro, e insignia de honor por sus 
esculturas.» Diario de Gerona, 20/07/1904, p. 4. 
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Segons el Diccionario biográfico de artistas de Cataluña de Josep Francesc Ràfols, 

en aquesta exposició l’artista va presentar les obres Fascinació i Zaida.27 

D’altra banda, el diari El Liberal de Barcelona en l’article «Siluetas Artísticas. Pepe 

Campeny» també es va fer ressò dels èxits obtinguts per aquest a Viena i en va destacar 

la seva dimensió com a artista.  

En el núm. 1.067 d’aquesta mateixa publicació –en què es comenta l’obra Desatre– 

ja es manifesta l’admiració per l’artista «Eo se nos tache de apasionados en pro del 

artista, á quien en esta casa se le tiene predilección especial y admiración verdadera; 

para demostrar que tal apasionamiento no existe, nos basta remitirnos a la realidad.» 

Dos dies després de la publicació de «Siluetas Artísticas» a El Liberal de Barcelona, 

es va tornar a publicar al Diario de Tarragona,28 possiblement a causa de l’interès que 

l’escultor despertava en aquesta zona, arran de la seva relació de mecenatge amb el 

marquès de Marianao. 

En ocasió del tercer centenari de la publicació del Quixot l’any 1605, se celebraren 

diversos actes de commemoració en memòria de l’escriptor Miguel de Cervantes (1547-

1616). Per un costat, l’Ajuntament de Barcelona va organitzar una processó en honor 

del creador de l’enginyós cavaller,29 i per l’altra, l’Associació Barcelonina d’Amics de 

l’Ensenyança va fer una festa al saló doctoral de la Universitat literària, a la qual 

assistiren el rector de la Universitat, Rafael Domínguez Méndez, el president de 

l’Associació, Francesc Tomàs i Estruch, i, en representació de la primera autoritat 

municipal, el tinent alcalde Sr. Borrell. També hi van assistir els representants de 

l’Acadèmia de Bones Lletres, els de l’Escola de Comerç i de l’Acadèmia de Medicina. 

A la dreta de l’estrada hi havia un alt relleu de Josep Campeny que representava el 

bust de Miguel de Cervantes envoltat de llorer, fet expressament per a l’ocasió.30 

«A la derecha de la mesa presidencial veíase la gran cátedra de nogal tallado, 

ocupada por el homenaje a Cervantes. Un gran medallón, modelado exprofeso por 

el artista y socio numerario señor Campeny, pendía del respaldo de la cátedra, 

rodeado de ramas de laurel».31  

Igualment, al Saló d’Actes de la Cambra Agrícola Oficial del Baix Llobregat també 

es va celebrar una festa en record de l’escriptor del segle d’or espanyol i també es va 

                                                 
27 RÀFOLS 1951, p. 206. 
28 «Siluetas artísticas. Pepe Campeny». Diario de Tarragona, 21/07/1904, p. 1. 
29 Diario de Barcelona, 8/05/1905, p. 5.222. 
30 Diario de Barcelona, Barcelona, 1/05/1905, p. 4.918; La Educación, Madrid, 6/05/1905, p. 3. 
31 «Fiesta cervantina de los Amigos de la Enseñanza». El Liberal, Barcelona, 2/05/1905, p. 1. 
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exposar un bust de Miguel de Cervantes, obra de Josep Campeny.32 No obstant això, 

ignorem si era la mateixa escultura que havia presidit l’acte del saló de la Universitat. 

El mes de maig de 1901 es va reunir la comissió encarregada d’erigir un monument 

al rei Alfons XII, presidida per Romero Robledo. En aquesta reunió es va acordar 

fomentar la subscripció pública i recordar als artistes que pensaven prendre part en el 

concurs nacional que el termini d’admissió d’esbossos acabaria a finals del mes de 

maig.33  

El monument al rei Alfons XII es va inaugurar el dia 6 de juny de 1922. La primera 

pedra s’havia posat vint anys abans, el 18 de maig de 1902, l’endemà mateix de la 

coronació del monarca.  

Aquesta obra, feta en honor a Alfons XII, va ser treballada per diversos artistes. La 

part més elevada del monument eqüestre va ser realitzada per Mariano Benlliure. 

Davant el monument central hi havia la dedicatòria «A S.M el Rey D. Alfonso XII, el 

Pacificador». A sobre destaca el grup La Pau, obra de Miquel Blay. En la part inferior 

hi ha un baix relleu del mateix autor que representa «La villa de Madrid manifestando 

su agradecimiento al Pacificador del Eorte». Als costats del monument central hi ha els 

grups en pedra La Llibertat –fet per Aniceto Marinas– i El Progrés –obra de Trilles–; a 

sota hi ha dos baixos relleus: un de Lorenzo Coullant Valera –que simbolitza la visita 

del rei Alfons XII a Andalusia després dels terratrèmols–, i un altre de Pere Carbonell –

que recorda l’entrada a Barcelona del malaurat rei–. Darrere de la columnata, a l’entrada 

(a dreta i esquerra) hi ha dos grups: Marina, de Mateo Inurria, i Exèrcit, de Josep 

Montserrat. Al peu dels altres pilars de la columnata, a sobre d'unes grans peanyes, hi ha 

les escultures Les ciències, Les arts, L’agricultura, La indústria, realitzades per Josep 

Clarà, Manuel Fuxà, Josep Alcoverro i Joaquín Bilbao. Sis lleons –que aleshores eren de 

pedra– i quatre sirenes de bronze –que apareixen assegudes sobre dofins i tortugues de 

                                                 
32 La Vanguardia, 11/05/1905, p. 5. 
33 «El monumento a Alfonso XII : Presidida por el señor Romero Robledo se ha reunido esta tarde en uno 
de los salones de la Presidencia del Consejo la comisión encargada de erigir un monumento á don 
Alfonso XII . 
Se acordó poner en práctica algunos medios para fomentar la suscripción destinada a este monumento y 
recordar a los artistas que piensen tomar parte en ella que el día último de mayo vencerá el plazo para la 
admisión de bocetos. 
En la próxima reunión designarà la Junta el lugar en que han de exponerse los proyectos presentados. 
Después de la reunión el presidente Romero Robledo, el secretario y otro individuo vieron al señor 
Sagasta para informarle de lo tratado y acordado en la citada junta de esta tarde». La Vanguardia, 
7/05/1901, p. 5. 
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mar– són obra de Vallmitjana, Bofill, Escudero, Eusebi Arnau, Josep Campeny, Perera, 

Antoni Alsina, Coll i Rafael Atché.34 

El diari Sol, amb motiu de la inauguració del monument, la Junta Constructora va 

publicar una memòria en què es feia ressò de les vissicituds que havia passat. 

L’any 1906, la revista Álbum Salón va publicar les fotografies de dues escultures de 

Josep Campeny de tipus bibelot:35 una d’una sirena que subjectava un gran cargol de 

mar, i una altra de tres dones de mig cos agafades de les mans. Aquestes peces van ser 

exposades a l’establiment El Arte, que era propietat del marinista Hernández Monjo. 

Josep Campeny va enviar a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid de 190636 

dues obres: In Extremis i Desastre. En la primera, In Extremis, torna a mostrar el tema 

de la mort, amb una lleona que porta a la boca el cos d’una dona sense vida. Malgrat 

que Rafael Balsa de la Vega37 en va criticar l’anatomia de cos humà, el cert és que 

l’escultura va tenir una bona acollida i va aconseguir una segona medalla. Pel que fa a la 

terracota Desatre, no en explicarem res més perquè ja ho hem fet més amunt.  

Segons la revista Hojas Selectas, la secció d’escultura d’aquesta exposició de 1906 

no va ser gaire reeixida. 38 

                                                 
34 El Sol. Diario independiente. 3/06/1922, p. 4. 
35 Álbum Salón, Barcelona, 1906, pp. 35 i 38. 
36 Catálogo 1906. 
37

BALSA DE LA VEGA, R. «Exposición general de Bellas Artes», IV. Escultura. La Ilustración española y 
americana. 30/06/1906, p. 427.«[...] y por lo que se refiere al grupo de Campeny (?), In Extremis, 
quisiera, ya que una leona puede sostener en la boca con tanta facilidad un cuerpo exánime de mujer, 
que ésta fuese mejor proporcionada. ¿Eo le parece al notable escultor que aquella joven tienen partes del 
cuerpo, por ejemplo las piernas, desiguales, raquíticos los brazos y el torso más ancho de un lado que de 
otro?¡Además, el asunto!...». 
38 Això fou perquè hi havia menys obres que en la secció de pintura –excepte les peces presentades per 
Querol–. També es va criticar que els escultors havien conferit un aire tètric a la mostra, ja que hi havia 
figures que representaven vells decrèpits, obrers desnerits d’inanició, pescadors presos del remordiment, 
etc. D’altra banda, es va desaprovar el fet que hi hagués diversos exemples de figures escarransides, amb 
unes línies ridícules i unes siluetes impossibles, esculpides sense gaire traça per mans inexpertes. 
Tanmateix, se'n va destacar les obres de Josep Campeny i Els esclaus de Miquel Oslé: «Entre lo bueno 
(que forma excepción) figuran dos obras de Campeny. Una de ellas ha obtenido una segunda medalla». 
Rafael Balsa de la Vega, crític de La Ilustración Española y Americana, també va opinar que la secció 
d’escultura no era gaire bona i que es notava un cert desencís per determinades tendències. Segons ell, els 
únics artistes de mèrit que seguien el corrent realista en la seva evolució més radical eren els germans 
Llucià i Miquel Oslé, els quals donaven la nota exòtica a la secció d’escultura. La pobladora, de Llucià 
Oslé, representava una dona obrera, amb el cos desdibuixat sota la roba, que portava un nen en braços del 
qual destacava el cap, d’un encert admirable. El rostre de la mare, ossut i d’aspecte dur, reflectia la lluita 
contra la misèria i tenia un cert aire protesta. (Aquesta obra posteriorment es va exposar a l’Exposició 
Internacional d’Art de 1907). Rafael Balsa de la Vega també va destacar el grup Esclaus, de Miquel Oslé 
–sobretot pel que fa a la resolució plàstica del cap de la nena i el tors del mariner– i Les pessigolles, de 
Cipriano Folgueras –escultor ruralista que representava gent de la vida del camp i del mar– . De 
l'escultura d’un dels germans Vallmitjana va dir que no l'havia encertada a l'hora de representar el 
remordiment: «Aquella figura parece movida por el dolor físico y no por el dolor moral». De Pérez i 
Pérez, autor del grup Eneas i Anquises, Balsa de la Vega creia que el jurat havia estat massa sever i de 
l’obra El pa nostre, de Manuel Garnelo –que representa un jove nu mentre sega– en criticava el fet que 
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Tal com hem comentat abans, l’obra de tema animalier In Extremis, de Josep 

Campeny, representa una lleona que porta a la boca el cos d’una dona sense vida. No 

mostra signes de lluita, sinó que reflecteix el silenci de la mort. El cos de la lleona, que 

està treballat amb precisió, contrasta amb la figura humana: La revista Hojas Selectas 

també en va dir:  

«Es una escena de circo romano. Una leona sostiene atarazado el cuerpo de una 

joven. La leona, toda robustez y fuerza, lleva la presa con serenidad olímpica. La 

joven es por el contrario, toda languidez y desmayo; está completamente vencida, 

sin huellas del menor esfuerzo para luchar. Es un hermoso contraste, muy bien 

entendido y ejecutado con sobriedad y sentimiento de la línea [...]».39 

 
In Extremis, 1906 [Cat. 185] 

En canvi, Rafael Balsa de la Vega a La Ilustración Española y Americana no va 

mostrar entusiasme per aquesta peça i en va criticar el cos de la dona. Va dir que ja 

voldria la lleona poder aguantar amb la boca el cos desproporcionat de la figura 

femenina, ja que segons ell la dona presenta les cames desiguals, els braços raquítics i té 

el tors més ample d’un costat que de l’altre. A més, tampoc aprova el tema que tracta.40 

                                                                                                                                               
l'escultor, mogut per l’elegància, no havia estat atrevit en el modelat. Carretero presentà El pardal com un 
tipus de pillet. Pel que fa a L’últim tribut, de Joaquin Bilbao, va explicar que era un assumpte molt vist i 
que necessitava originalitat. De l'obra Caritat, de Perera, va dir que no era la millor d’aquest artista 
notable. En canvi, sí que va destacar Amparo y Pepito, de Marín, un grup en marbre: «El autor ha puesto 
en esa obra maestra toda la ternura y toda la maestría». Finalment, va trobar remarcable l’escultura 
Éxtasis de Josep Clarà, de la qual va destacar la qualitat del cap. 
39 Hojas Selectas, Barcelona, 1906, p. 776. 
40 «[...] y por lo que se refiere al grupo de Campeny (?), In Extremis, quisiera, ya que una leona pueda 
sostener en la boca con tanta facilidad un cuerpo exánime de mujer, que ésta fuese mejor proporcionada. 
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D'altra banda, la revista satírica Monos, en l’article referent a l’exposició, va publicar 

un dibuix còmic en què, al peu de la imatge, hi diu «695. Un tigre ó leona (no se 

distingue bien) que ha cogido una merluza».41 

 
Imatge publicada a la revista satírica Monos, Madrid, 2/06/1906 

Més tard, Josep Campeny va tornar a exhibir aquesta obra a l’Exposició General de 

Belles Arts de Barcelona de 1907, que va esdevenir una de mostres més importants de 

les realitzades a la Ciutat Comtal i que va comptar amb molta participació estrangera. 

En aquesta ocasió, l’escultor va tornar a obtenir una altra segona medalla i l’obra fou 

adquirida per l’Ajuntament de Barcelona amb destinació al Museu Municipal de Belles 

Arts. Avui la peça és als magatzems del Museu Nacional d'Art de Catalunya, en un 

deficient estat de conservació, pendent de ser restaurada. 

Segons consta en una targeta de visita de l’artista, aquest va participar a l’Exposició 

de Budapest de 1907, en què va obtenir una medalla d’or. De fet, el 20 de juny de 1908 

es van lliurar els premis als expositors que havien concorregut a aquesta exposició al 

Saló d’Actes de la Cambra Oficial de Comerç.42 El Eoticiero Universal del diumenge 

21 de juny de 1908 va publicar el llistat dels guardonats a la mostra, entre els quals hi 

havia Josep Campeny. 

L’escultor també va concórrer a la Primera Exposició de Belles Arts que se celebrà a 

la seva ciutat natal, Igualada. Aquesta mostra es va inaugurar el 23 d’agost de 1907 a 

l’Ateneu d’Igualadí de la Classe Obrera, durant les festes de la ciutat. Juntament amb 

Josep Campeny, que hi va presentar sis meritosos treballs,43 també hi prengueren part 

                                                                                                                                               
¿Eo le parece al notable escultor que aquella joven tiene partes del cuerpo, por ejemplo las piernas, 
desiguales, raquíticos los brazos y el torso más ancho de un lado que del otro?¡Además, el asunto!..».   
BALSA DE LA VEGA, R. «Exposición general de Bellas Artes. IV». La Ilustración Española y Americana, 
Madrid, 30/06/1906, p. 427. 
41 Monos, Madrid, 2/06/1906, p. 15. 
42 «La exposición de Budapest. Reparto de premios». El Eoticiero Universal, 21/06/1908, p. 1. 
43 RIBA 1988, p. 306; La Publicidad, 31/07/1907, p. 4. 
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artistes de renom com Santiago Rusinyol, Ramon Casas, Lluís Graner, Josep Vancells, 

Joan Brull, Ros i Güell, Josep M. Marqués, Josep M. Tamburini, Modest Urgell, Ricart 

Urgell, entre altres. El diari El País va publicar que un tant per cent del que es recaptés 

en l’exposició es destinaria a benefici dels pobres de la localitat.44 

Exposició General de Belles Arts i Indústries Artístiques de Madrid de 1908 

Josep Campeny participar a l’Exposició General de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de Madrid de 1908 amb l’obra Reciari,45 que representava un gladiador que 

lluitava contra un lleó enfurit. En aquells moments, amb la introducció dels nous 

corrents estètics, el tema de la lluita d’animals ja no estava de moda, però, malgrat tot, 

el tractament de la peça va cridar l’atenció de crítics com Rafael Balsa de la Vega, que 

va dir que l’escultura presentava fragments ben modelats. D’altra banda, Emilio Orduña 

Viguera, a Pequeñas monografias de Arte,46 va explicar l’anècdota que el rei Alfons XII 

es va interessar per aquesta obra, però que lamentablement l'escultor no en va obtenir 

cap recompensa. 

La revista Blanco y Eegro de 1908 també va comentar l’exposició: va considerar que 

la secció d’escultura estava formada per poques obres i va indicar que la secció estava 

situada al costat de la d’art decoratiu, al Palau de Cristall. 47 

És important destacar que, segons el Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, 

de Josep Francesc Ràfols, a l’Exposició Universal d’Atenes de 1908, l’escultor va 

presentar l’obra Epíleg, amb la qual va aconseguir una medalla d’or.48 

Pel que fa a la temàtica religiosa, a l’església del Rapte de Sant Ignasi de Manresa, es 

va erigir el panteó del bisbe Comes,49
 projectat per l’arquitecte Juli M. Fossas i amb una 

escultura de Josep Campeny. La figura, de concepció clàssica, representava el bisbe 

                                                 
44 El País. Diario republicano. 31/07/1907, p. 4. 
45 Catalogo oficial ilustrado. Exposición de Bellas Artes 1908, p. 71. 
46 ORDUÑA VIGUERA. Pequeñas monografias de arte. 
47 La mateixa revista Blanco y Eegro També en destaca la bona factura de les obres Le boulet i Eclosió 
(de marbre) de Miquel Blay, i El segador d’Alcoverro –«Eotable por su caracter elevado y por su 
correción»‒. Pel que fa als grups en guix patinat de Llucià Oslé, Presos, i de Miquel Oslé, El Pescador, 
són considerats molt vigorosos i expressius. 
L’article del diari ABC també va destacar les obres següents: els relleus Fragment del mausoleu dels 
Marquesos de Linares, de Coullant Valera; Les dones d’Holanda, de Joaquin Bilbao; Reciari, de Josep 
Campeny; Figures de dona, de Josep M. Perinat; Labor, de Llisas ‒una escultura patinada que 
representava una nena–. De la mitja figura en bronze La llotja, d’Eusebi Arnau, en destaca que respirava 
distinció i gràcia, i que contrastava amb les figures humils; d'Ortells en destaca el grup Gemans, notable 
per la sincera expressió de veritat; de Vallmitjana en destaca la vivor i l'amor per l’estudi; de Julio 
Gonzalez Pola, l'escultura Pro Patria, i de Pérez i Pérez, l'obra Endavant, notable pel moviment que 
aconsegueix reflectir. 
48 RÀFOLS 1951, p. 206. 
49 Hojas Selectas. Barcelona, 1908, pp. 268, 270. 
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agenollat sobre el sarcòfag amb les mans en actitud d’oració. Avui l’església està 

desapareguda i l’obra no ha estat localitzada. 

Poc després, l’escultor va tornar a col·laborar amb l’arquitecte Juli M. Fossas en la 

realització del panteó de Ramon Blanco de Erenas (1833-1906), que havia estat capità 

general dels exèrcits espanyols i primer marquès de Peñaplata. El panteó, que es va 

erigir a la via de Santa Eulàlia del cementiri de Montjuïc, es va considerar molt original 

per com es va adaptar al terreny, que era molt irregular. L’obra està formada per una 

creu molt artística, amb escultures d’àngels a tots dos costats. A la cara principal hi 

havia una làpida amb les inscripcions i dos àngels –un adult i un nen– amb el text 

«Siempre cumplí con mi deber». A la part posterior trobem un tercer àngel, assegut amb 

la trompeta del judici final, que té un medalló de bronze al damunt, amb el perfil del 

capità. Segons s’observa en les fotografies de l’època, al panteó hi destacava una barana 

amb uns pebeters de bronze que avui han desaparegut.50 El pressupost de l’obra es va 

signar el dia 15 de desembre del mateix any51 i els diaris informaren que es va acabar el 

1908. 

 
 

Panteó de Ramon Blanco de Erenas, 1908. Cementiri de Montjuïc de Barcelona (detalls) [Cat. 
190] 

 

                                                 
50 Actualment molts dels elements de bronze han desaparegut a conseqüència del vandalisme al cementiri. 
51 MARÍN 1986, p. 604. 
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Quarta etapa (1910 – 1922) 

La quarta i última etapa de Josep Campeny aniria des de l’esclat revolucionari de la 

Setmana Tràgica i l’inici de la Guerra del Marroc de 1909, fins a la seva mort, l'any 

1922. 

El dilluns 21 de juliol de 1909, les forces obreres van convocar una vaga general per 

protestar contra l’embarcament de les tropes destinades a combatre al Marroc. Els 

soldats reservistes eren casats i amb fills, i pertanyien a la classe més pobra de la 

societat, la que no havia pogut pagar la quota de 1.500 pessetes que l'eximia del servei 

militar. La vaga es va convertir en una insurrecció popular de signe antimilitarista i 

anticlerical, amb la crema de nombrosos convents i esglésies.1 

Pensem que Josep Campeny no devia restar indiferent a la protesta generalitzada del 

poble, com tampoc a la insurrecció popular posterior. Així doncs, va esdevenir 

testimoni de les barricades que es van aixecar als carrers de Barcelona i de la crema de 

convents.  

La producció de l’escultor en aquest període es caracteritza sobretot per la realització 

de projectes de monuments. Així mateix, hem d’afegir que les seves escultures no 

segueixen la mateixa línia d’èpoques anteriors, possiblement perquè ara miren 

d’adaptar-se a l’assumpte al qual es dedica el monument. 

El mes de febrer de 1909, a l’Ateneu Barcelonès, es van exposar una mostra amb una 

sèrie de projectes de monument dedicats a l’historiador i literat Manuel Milà i 

Fontanals.2 Per la data de la mostra, creiem que hi havia el projecte del monument que 

el 1912 es va aixecar a Vilafranca del Penedès, ciutat natal del filòleg, que era d’Enric 

Monserdà i Eusebi Arnau. Un any abans, el 1908, ja s’havia inaugurat al parc de la 

ciutadella de Barcelona un bust de Manuel Milà i Fontanals, executat per Manuel Fuxà i 

encomanat per la Comissió del Cinquantenari de la Restauració dels Jocs Florals de la 

Ciutat Comtal. 

                                                 
1 CABANA 1996, p. 90. 
2 Cu-Cut, Barcelona, 18/02/1909, p. 108. 
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Sobre l’exposició de l’Ateneu Barcelonès, el setmanari satíric Cu-Cut! en va dir que, 

malgrat que els projectes eren anònims i que s’havien presentat sota lemes com “Avant” 

o “Pro Pàtria”, l’autor de l’article els havia reconegut per l’estil. Per això va explicar 

que n’hi havia un de Villar, un de Domènech, un de Mani, uns quants de Falqués i un de 

Campeny. Sobre aquest últim, el cronista va ressaltar que el fet d’haver endevinat 

l’autor del projecte no tenia cap mèrit, ja que creiem que hi havia el projecte del 

monument que el 1912 es va aixecar a Vilafranca del Penedès, ciutat natal del filòleg, 

que era d’Enric Monserdà i Eusebi Arnau. Josep Campeny, per conservar l’anonimat, 

fins i tot ho havia fet anunciar als diaris.3 Tanmateix, ara per ara, encara no hem trobat 

cap evidència que confirmi aquesta afirmació. Encara segons el Cu-Cut!, els projectes 

eren de poca qualitat i, d'acord amb la línia satírica del setmanari, va apuntar que el jurat 

tindria la decisió feta aviat, i hi afegia: «En lo que potser pugui haver-hi discussió és en 

lo referent als anys de pena.» 

Així mateix, el diari de Madrid La Correspondencia en España, en l’apartat dedicat a 

Catalunya, va afirmar que els projectes s’havien exposat en un lloc de pas de l’Ateneu 

Barcelonès, la qual cosa havia fet que es malmetessin.4 

Primera Exposició d’Art del Centre de Lectura de Reus. 

El mes de juny de 1909 a la ciutat de Reus es va celebrar la Primera Exposició d’Art 

del Centre de Lectura de Reus. Com ja s’ha dit en l’apartat dedicat a l’artista, Josep 

Campeny hi va participar amb tres obres tipus bibelot: el bust Pierrette, Pantera i 

Gasela i Centre Patxina Sirena.5 Tenint en compte que tan sols disposem del títol de les 

obres ressenyades al catàleg de l’exposició, pensem que l’escultura titulada Centre 

Patxina Sirena podria ser la mateixa que la que va publicar la revista Álbum Salón l’any 

1906.6 En una fotografia general de la mostra es pot distingir el bust Pierrette, una obra 

que avui es conserva en una col·lecció particular. 

                                                 
3 «[...] l’haver endivinat el d’aquest no té cap mèrit, ja que l’autor, pera conservar l’anònim, fins ho ha 
fet anunciar pels diaris [...]». Cu-Cut, 18/02/1909, p. 108. 
4 «Cataluña: Comentarios y Censuras: Es objeto de comentarios y censuras un hecho ocurrido en el 
Ateneo de esta ciudad. Abrióse un concurso para erigir el mayor proyecto de monumento a la memoria 
de Milá y Fontanals. Acudieron muchos artistas, presentando bocetos en yeso o cera. La Comisión 
acordó exponerlos al público en un salón de paso, donde han permanecido un mes á pesar de las 
propuestas concurrentes. Terminada la exposición, los autores concurrentes han retirado sus trabajos, 
convertidos en una masa informe». La Correspondencia de España, Madrid, 12/03/1909, p. 2. 
5 Catálogo Exposición Centro de Lectura de Reus, juny 1909. 
6 Álbum Salón, 1906, p. 35. 
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Pierrette, c. 1909 [Cat. 198] 

Panteó família Rocamora 

Josep Campeny va treballar en les escultures del panteó que la família d’industrials 

del sabó Rocamora tenia al cementiri de Montjuïc (via de Sant Oleguer, agrupació 5a). 

El panteó va ser projectat pels arquitectes Juli M. Fossas i Emili Sala Cortés, dins l’estil 

eclèctic. 

Per al timpà del panteó, l’escultor va executar un alt relleu de l’evangelista Sant 

Marc, que anava acompanyat d’un lleó, que és l’atribut que l’identifica, i que ressalta 

sobre un mosaic de colors. La iconografia d’aquest assumpte està en relació amb el nom 

del propietari del panteó, Marcos Rocamora Laporta. A banda i banda de la porta 

d’accés, sota de dosserets, hi havia dues escultures de sants. Al costat dret, la de Sant 

Antoni de Pàdua amb l’hàbit franciscà, que sosté el nen Jesús amb el braç esquerre, 

mentre acosta la mà dreta a la mà de l'infant, que porta el lliri de la puresa. Al costat 

esquerre hi ha una escultura de Santa Isabel d’Hongria, vestida amb indumentària reial i 

amb una corona cenyida al cap. Als laterals, a sobre uns annexos, hi havia les figures 

d’uns àngels. 

Aquest panteó, tot i ser una de les construccions més espectaculars que hi havia a la 

necròpolis de Montjuïc, va ser enderrocat l’any 1991 a causa de l'avançat estat de 

deteriorament. Tanmateix, actualment les figures dels sants i el relleu de l’evangelista 

Sant Marc encara romanen al solar on hi havia hagut el panteó, ja que a sota hi ha la 
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cripta amb els enterraments. Pel que fa a les escultures dels àngels, ara per ara 

desconeixem on són. 

Malgrat la desaparició d’aquesta arquitectura, que era de grans dimensions,7 tenim 

constància de la seva magnificència gràcies a la revista Arquitectura y Construcción, 

que va publicar quatre fotografies de la façana —una de les quals és de l’interior del 

panteó— i el dibuix del projecte.8 En la fotografia de l’interior es pot entreveure 

l’escultura d’una pietat, que també figura al projecte. No sabem del cert si aquesta peça 

també era obra de Josep Campeny, però no és agosarat pressuposar-ho perquè la resta 

del conjunt d'escultures sí que ho era. D'altra banda, tampoc sabem on és actualment.  

 

Panteó de Marcos Rocamora Laporta, 1909. Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Fou enderrocat el 1991  

El pressupost de l’obra —que va ser signat el mes de març de 1907 per l’arquitecte 

Emili Sala Cortés— també ens n'indica la sumptuositat, ja que l’import total ascendí a 

67.900 pessetes. L'escandall desglossat va ser el següent: Picapedreria i escultura, 

40.000; metalls, 4.100; obres de paleta, 10.500; estàtues de pedra i marbre 10.000; 

                                                 
7«Merece atención especial el Panteón propiedad de D. Antonio Rocamora Pujolà, dirigido por el 
arquitecto Sr. Fossas, el cual es obra de bastante importancia, por sus dimensiones y su labor 
arquitectonica, un tanto complicada». Diario de Barcelona, 1/11/1908, p. 12.824. 
8Arquitectura y Construcción, gener 1910, pp. 5, 7, 9 i 11. 
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pintures, 1.500, vitralls colors, 300; mosaics 1500 pessetes.9 La data del projecte és de 

l’any 1907, mentre que el final d’obra és del 31 d’agost de 1909.10
 

 

Projecte de l’expedient del panteó de Marcos Rocamora Laporta. AMCB [Cat. 194] 

Monuments públics 

A finals de la primera dècada del segle XX, la trajectòria artística de Josep Campeny 

va fer un gir que es caracteritzà principalment per la realització de projectes de 

monuments públics. Tanmateix, l’escultor prèviament ja havia participat en concursos 

públics, com ara el del monument a Legazpi i Urdaneta, a Manila (1893), i el de Rius i 

Taulet, a Barcelona (1897). 

Paral·lelament a l'exercici d’aquesta activitat i a la docència, durant aquests anys 

l’escultor també devia treballar en tot tipus d’encàrrecs privats, vist que l’any 1911 

encara s’anunciava a Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña.11 L’adreça 

del taller que constava a l'anuari era la del carrer de Provença, número 226. Actualment 

no disposem d'informació sobre aquests treballs, perquè la família no en conserva cap 

documentació i perquè la premsa de l’època es va interessar per la producció d’escultors 

més joves i representatius del nou gust noucentista. 

                                                 
9AMCB. Expedient 6838.«Relativo al permiso para construir un panteón en los solares núm. 19, 114, 
115. Agrupación 5ª, Vía de San Olegario, Cementerio del S.O interesado por D. Antonio Rocamora». 
10

MARÍN 1986, p. 497. 
11La primera vegada que el trobem anunciat a Anuario de la Associación de Arquitectos de Cataluña data 
de 1901, amb el taller al carrer Aragó, 117. 
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Entre els diversos projectes de monuments públics dissenyats per l’escultor, 

destaquen els que commemoren, l’any 1911, la Guerra de la Independència de 1811. El 

monument als defensors de Girona, el monument als herois del Bruc, la làpida als herois 

defensors de Tarragona, i el projecte del monument commemoratiu a les Corts, 

Constitució i setge de Cadis. Així mateix, també va projectar un monument per 

commemorar els funcionaris assassinats a Cullera (València), les fonts artístiques de 

Barcelona (1912), el projecte de monument a Antonio Maceo (1912); el dedicat a 

Miguel de Cervantes (1915) i, finalment, el de l’aviador Salvador Hedilla (1919).  

El dia 7 de novembre de l’any 1909, amb motiu del centenari de la Guerra de la 

Independència, a Girona es va inaugurar el monument L’exèrcit als herois de 1808 i 

1809. La comissió organitzadora del Centenari dels Setges va promoure l’erecció 

d’aquest monument,12 que s’aixecà a la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, més 

coneguda pels gironins com la plaça del Lleó. El monument està format per un baluard 

en què descansa una columna rematada per un lleó, el qual recolza les potes davanteres 

sobre un canó. L’autor del projecte del monument va ser el comandant d’enginyers José 

Ferrer Veges, i el de la columna i el lleó, Juan Oliver de Bezzi.13 

Josep Campeny va realitzar els dos relleus en bronze que hi ha al baluard, els quals 

van ser fosos a la foneria Manuel Ballarín de Barcelona.14 Un dels relleus presenta la 

inscripció «Los artilleros del siglo XX a sus héroes de los sitios de Gerona”, seguit dels 

noms del mariscal de camp Joaquin de Mendoza; el capità Salustino Gerona; els tinents 

agregats Andrés Pons i Antonio Cacesa; el subtinent Josep Orio; i l’artilleria regiment 

de Barcelona Manuel Sarrià. Representa els herois després de la batalla, envoltats dels 

ferits i moribunds. L’altre relleu presenta la inscripció «A l’heroisme dels sometents del 

1808 / Els sometents 1909 / Pau sempre Pau». Aquesta peça, que representa la lluita 

dels soldats empunyant les armes, presenta clares influències de la pintura romàntica 

francesa d’Eugène Delacroix La llibertat guiant el poble. 

Ambdues plaques mostren un treball força acurat, en el qual destaca la profunditat 

del relleu. Tal com destaca Alfred Opisso a l’article Arte y artistas catalanes,15 es veu la 

influència de les obres de l’artista renaixentista italià Donatello: «[...] con lo cual ya se 

                                                 
12

FABRE 1991, p. 67. 
13Ajuntament de Girona. Art al carrer. http://www.girona.cat/sgdap/artalcarrer/obra_fitxa.php?id=14 
14 Manuel Ballarín (1863-1915). L’any 1885 va crear el taller de foneria i forja artística conegut com Casa 
Ballarín. 
15 OPISSO 1900, p. 21. 
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entiende que debe notarse en su estilo la inluencia florentina, la de Donatello 

especialmente [...]». 

 

 

Monument a L’exèrcit als herois de 1808 i 1809. Plaça del Lleó de Girona [Cat. 197] 
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L’any 1910 Josep Campeny va participar al concurs per erigir un monument a 

Ignacio Agramonte a la ciutat cubana de Camagüey.16 El projecte constava d’una 

escultura eqüestre dalt d’un pedestal i d’unes figures al·legòriques situades a la base, on 

també hi havia un geni amb la trompeta de la glòria. Finalment, però, el projecte 

seleccionat va ser el de l’escultor italià Salvatore Buemi. 

 

Projecte de monument a Ignacio Agramonte, 1910 [Cat. 203] 

Gegants de Barcelona 

Durant la festivitat de Corpus del mes de maig de 1910 a Barcelona es van inaugurar 

els nous gegants de la ciutat. Segons Joan Amades (1890-1959) —estudiós dels costums 

i tradicions catalanes—, l’origen d’aquestes figures es remunta a la processó de Corpus 

Christi de començaments del segle XIV. Aquesta festivitat va ser instaurada pel papa 

Urbà IV l’any 1264, però devia ser la continuació d'una festa pagana en homenatge a la 

natura. Al llarg de la processó s’escenificaven fragments dels textos sagrats, entre els 

quals hi havia el de David i Goliat o de Sant Cristòfol amb el nen a l’esquena, 

personatges que, amb el temps, serien substituïts per reis i reines, entre altres. 

                                                 
16 Cuba en Europa, 25/04/1910, p. 5. 
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Aquests nous gegants de Barcelona de 1910 van ser construïts sota la direcció de 

Francesc Labarta, amb la col·laboració de Josep Campeny (escultor), Àngel Puig 

(attrezzo), Santaliestra (sastre), Bertrán (perruquer), Grau (sabater) i, finalment, Gallart, 

que va subministrar els metalls utilitzats.17 

La participació de l’escultor en la realització d’aquests gegants es pot vincular amb 

l’amistat que tenia amb el seu deixeble Lambert Escaler, que era fill del taller 

d’imatgeria El Ingenio de Barcelona, un establiment on encara avui es poden adquirir 

capgrossos. 

L’Exposició Internacional d’Art de Barcelona de 1911 

L’última exposició de Belles Arts en què Josep Campeny va participar, segons la 

documentació que tenim, va ser l’Exposició Internacional d’Art de Barcelona de 1911. 

Hi va presentar l’obra Lluita d’un tigre amb un cocodril, que, tot i que no sabem com 

era aquesta peça, es podria tractar de la mateixa escultura que posterioment va ser 

reproduïda a fotografia. En la imatge es veu un cocodril mossegant el cap d’un tigre i a 

la base del qual es llegeix la inscripció A Orillas del Ganges. Aquesta peça ens remet 

directament a l’obra Jaguar devorant un cocodril d’Antoine-Louis Bayre, un artista 

animalista del romanticisme francès de qui Campeny rebé influencia durant l’estada a 

París. Així mateix, caldria remarcar que encara que els nous corrents artístics ja estaven 

plenament consolidats a Catalunya, Josep Campeny es va mantenir fidel al tema 

animalier, assumpte d’arrel romàntica a que conreà gairebé vint anys i amb el qual va 

assaborir nombrosos èxits. Pel que fa a la resta d’artistes que concorregueren en aquesta 

mostra, destaquem l’obra Vida interior de Rogelio Irurtia; L’alba de Josep Clarà; 

Mercuri de Miquel Oslé i Bust de dona de Jaume Otero. 

  
Antoine-Louis Bayre. Jaguar devorant un cocodril,c.1830-40                 Imatge salvatge de la natura 

                                                 
17 La Vanguardia, 24/05/1910, p. 3. 
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A orillas del Ganges,1911 [Cat. 211] 

La revista satírica Cu-Cut! del 8 d’octubre de 1910 explicava que en aquell temps 

Josep Campeny estava treballant en un monument dedicat al polític Alexandre Lerroux, 

al seu taller. Vist que ara per ara no disposem de més informació sobre aquesta obra, ens 

cenyirem als detalls que en donà el Cu-Cut!. Text que reproduïm integrament a 

continuació per la graciosa manera en que s’exposen els fets:  

«El monument a n’en Lerroux: Desde fa uns quants dies que alguns havien 

observat en en Serraclara actituts misterioses que donaven molt que pensar: se’l 

veya preocupat, neguitós, anava tart a les comisions y’n sortia dejorn, y a cada 

punt tenía conferencies reservades ab els prohoms de la comunió. 

Què serà, que no serà, un amich nostre de dintre l’Ajuntament, intrigat per la 

qüestió, no va parar fins esbrinar-ho, donantli la clau de l’enigma el fet dels 

sovintejats viatges que feya el primer tinent d’Alcalde al taller de l’esculptor 

senyor Campeny. 

El seu primer pensament va ser maliciarse d’alguna conspiració republicana que 

preparessin els de la Casa del Pueblo fent aguantar la capa al art esculptòrich, 

però al penetrar dintre el taller ab la escusa de comprar un bust de chula, un 

grupu de cadells de lleó o qualsevol altra monadeta de les que caracterisen l’art 

campenyesch, va deixarse completament explicat el misteri. 
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Allí al centre del taller, s’elevava, esbossada, però imponent, de tamany més que 

natural, la estatua del Redentor del Pueblo, del Emperador del Paralelo, del 

imponderable don Alexandre Lerroux y García. 

El nostre amich va fer algunes preguntes respecte del particular a n’en Campeny, 

desarrollantse entre’ls dos una escena per l’estil d’aquella del Tenorio. 

-¿Es obra del cincel vuestro? 

-Como todas las demás 

Pues bien merece algo más 

Un retrato tan maestro. 

L’esculptor va somriure maliciosament però va mostrarse completament 

impenetrable. 

Ab tot, com que´l rastre estava ja trobat, d’aquí a sorprendre el cap de cassa no 

més quedava mitja feina, per lo que preguntant per aquí y esbrinant per allà, al 

últim el nostre amich va aconseguir notícies de lo que l’interessava. 

Se tracta, com molts de vostès ja s’hauràn maliciat potser, de monumentar a n’en 

Lerroux. 

Tal com ho senten. Hi hà un pressupost fet que no baixarà de 80.000 duros, en 

Campeny, com s’ha dit, està treballant en la estàtua, en Callén té a punt de 

enllestir el projecte de la socolada y bon punt tots aquests elements quedin 

reunits, la majoría municipal proposarà al consistori la erecció del monument. 

Hi hà qui, atribuintse la gloria de conèixer el pensament de l’escultor, assegura 

que a la base del monument hi figuraràn uns baixos relleus conmemorant 

diferents gestes de don Alexandre, entre elles les agresions d’Hostafrancs, del 

Sopar de la Victòria, del Miting de les Arenes, l’assalt y incendi de Metralla y els 

successos de Juliol. 

Altres accessoris decoratius figurarán en el monument, representatius de la 

política lerrouxiana , tals com el “pavo republicano”, les vaques, l’avestrús, l’oca 

anticlerical y demès fauna progresista; la teya incendiaria, el fuet, símbol 

d’autoritat, y una maquineta d’aixollar bèns, preparada al zero. 

L’únich punt llitigiós, ara com ara, sembla ser el lloch d’erecció del monument. 

Els iniciadors de la idea voldríen que fos al Paralel, teatre de les més llegitimes 

glories del capdill, però sembla que en Lerroux desitjaría un lloch més 

aristocràtich, perque darrerament s’ha refinat molt de gustos y no’l tempta gens 

la perpectiva de veures el sòcol del seu monument convertit en “restaurant del 
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obrero” a les hores de dinar y plè constantment d’escorfolles de cacauets y de 

grills de taronja com passaría si prosperés la idea de la Comissió. Esperem veure 

venir».18 

Com ja s’ha anat assenyalat al llarg d’aquesta recerca, Josep Campeny fou un artista 

versàtil que realitzà tot tipus d’obres: retrats, encàrrecs funeraris, projectes de 

monuments i escultures decoratives de tipus bibelot que decoraven els interiors de les 

cases burgeses. Per exemple, en un sofà peanya a l’avantmenjador de l’habitatge de 

Francesc Clapers Berenguer —que es dedicava a la indústria tèxtil— hi havia la figura 

d’un bevedor de cervesa,19 obra de Josep Campeny. La casa Berenguer es troba al carrer 

Diputació número 246 de Barcelona i fou projectada el 1907 pels arquitectes Joaquim i 

Bonaventura Bassegoda i Amigó. El mobiliari i la decoració interior dels dos pisos 

principals van anar a càrrec de la Casa Busquets. 

Val a dir que durant aquests anys Josep Campeny desenvolupà una gran activitat 

creativa, amb la realització de diversos projectes de monuments, que expliquem a 

continuació: 

El monument als herois del Bruc —i altres monuments semblants com els aixecats a 

Cadis, Girona i Manresa— es van fer amb motiu de la celebració del centenari de la 

Guerra de la Independència. La idea d’erigir aquests monuments commemoratius va 

sorgir del Congrés de Diputats. 

Així doncs, el dia 11 de juny de 1911 es va inaugurar a Montserrat el monument als 

herois del Bruc, amb la finalitat de perpetuar les gestes glorioses dels sometents armats 

de Catalunya durant la Guerra de la Independència l’any 1808. Les gestions per realitzar 

l’obra, costejada per subscripció popular,20 les va iniciar l’Ajuntament del Bruc el 

1883,21 atès que en principi es preveia que s'erigís en aquesta població. Més tard, però, a 

partir de 1902, la Junta de Vocals del Sometent de Catalunya va proposar un canvi 

d’emplaçament i construir-lo al Monestir de Montserrat, amb motiu de la 

commemoració del patronatge d’aquesta institució a la mare de Déu.22 Aquesta decisió 

va provocar molta controvèrsia i queixes, que van ser recollides pels diaris de l’època.23 

                                                 
18 Cu-Cut, 8/10/1910, pp. 635-636. 
19 SALA 2006, p. 177. 
20 Hojas Selectas, 1911, p. 708. 
21

 ESTRADA 2009, p. 49. 
22 Ibidem, p. 53. 
23 La Renaixensa. Periodich de Catalunya, 10/04/1904, p. 22. 
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L’autor del projecte va ser l’arquitecte Francesc del Villar Carmona (1860-1927); els 

escultors van ser Josep Campeny i Venanci Vallmitjana, i el fonedor, Miquel Solà. El 

monument estava format per una base de pedres irregulars de la qual arrencava una 

columna. A dalt de tot de la columna hi havia una escultura de marbre, obra de Venanci 

Vallmitjana, que representava una figura femenina i que simbolitzava la pàtria. 

L’actitud d'aquesta dona sembla com si volgués coronar, amb llorer,24 les escultures 

dels herois que hi ha situades més avall i executades en bronze per Josep Campeny. 

Aquestes figures masculines representaven Antoni Franch, cap del sometent igualadí, 

que portava la bandera del Sant Crist d’Igualada a les mans i que personifica la ciutat 

d’Igualada; el canonge Montanyà i el guerriller Maurici Carrió, de Manresa; Isidre 

Llussà, més conegut com el Timbaler del Bruc ; i el trompeta de Piera Miquel Rigol.25 

Dissortadament, aquest monument va ser destruït durant la Guerra Civil espanyola 

l’any 1936, juntament amb altres grups artístics de la muntanya de Montserrat. 

Convé recordar que la lluita dels sometents va generar la llegenda del Timbaler del 

Bruc, que narra la història d’un nen que no podia lluitar contra les tropes franceses 

perquè era massa petit, però que va tenir l'enginyosa pensada de posar-se a tocar el 

timbal. La reverberació del so del timbal en xocar amb les parets de Montserrat va fer 

creure que el nombre de soldats espanyols era molt superior al que realment hi havia, la 

qual cosa va provocar la retirada dels francesos. 

Probablement Josep Campeny va rebre l’encàrrec de fer el monument cap al 1906, 

atès que aquest any Campeny adreça una carta a Eusebi Güell, que era el vocal 

encarregat de la comissió organitzadora dels sometents, en la qual el convidava a visitar 

el seu taller per examinar l’esbós del monument i fer-ne les observacions pertinents.26 

Més endavant, l’any 1909, en un article del diari La Vanguardia sobre la polèmica de 

l’emplaçament del monument, s'explica que l’escultura de Josep Campeny estava ja 

força avançada i que l'artista la tenia al seu taller.27 No obstant això, Gemma Estrada, al 

llibre Les festes de commemoració de la guerra del francès, apunta que l’escultor Rafael 

                                                 
24 Recordem que el llorer simbolitza fama i  la glòria. 
25 Hormiga de Oro, 17/06/1911, p. 375. 
26 «Barcelona. Enero 1906 / Exmo. Sr. Eusebio Güell / Presente / Muy señor mio y de toda mi mayor 
consideración. / Habiéndome manifestado el Sr. Franch que es V. el Vocal / encargado por la Comisión 
organizadora de los somatenes, de lo / referente al monumento que se ha de erigir en Montserrat á los/ 
héroes del Bruch, tengo el gusto de manifestarle que tendré una gran satisfacción en que se digne pasar 
por este taller a cualquier hora de / la tarde para examinar el boceto del mismo y poder apreciar las / 
observaciones que á U. le merecen / Con esta ocasión me complazco en ofrecerme de V. a ttss / DBLM / 
José Campeny». BC: José Campeny 1906, Autògrafs, Ms. 2283, núm. 22. 
27 La Vanguardia, 26/01/1909, p. 2. 
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Atché ja havia fet un projecte d'aquest mateix monument abans que li encarreguessin les 

escultures a Josep Campeny. Sembla que Atché va adreçar una carta a l’alcalde del 

Bruc, amb data del 21 d’abril de 1901, on li deia que ja tenia fet l’esbós en guix del 

monument.28 Així mateix a la revista Álbum Salón, on es va descriure el projecte, 

s’explica que Rafael Atché va fer l’esbós del monument per indicació de l'excapità 

general de Catalunya Manuel Delgado Zulueta.29 

De fet encara hi ha molts interrogants per resoldre sobre aquesta obra, ja que 

desconeixem per què les escultures del monument van ser realitzades per Josep 

Campeny i Venanci Vallmitjana, i no per Rafael Atché. De la mateixa manera, és curiós 

que, per bé que la carta de Rafael Atché és del mes d’abril de 1901, el seu projecte no 

va ser publicat a les revistes fins al 1906,30 que és l'any de la carta de Josep Campeny.  

 

El monument als herois del Bruc, 1911. Montserrat. Destruït entorn 1936 [Cat. 214] 

                                                 
28 ESTRADA 2009, p. 52. 
29 «En el cuerpo principal se ve un grupo de individuos del Somatén, con la bandera del Santo Cristo de 
Igualada; en el lado posterior la estatua del Valor Civico, y en los dos costados no visibles en la 
fotografia, las de Cataluña y la Historia. Figura también en dicho cuerpo un león envuelto con la 
bandera nacional, en representación de España. En la base està la Patria, escribiendo la dedicatoria á 
los Héroes, y la Fe, con una puesta de sol á espaldas de Montserrat, en lo alto de la columna, que ostenta 
en su parte media, á modo de abrazadera, una corona simbólica del Principado. El monumento resulta 
sumamente artístico y digno de los altos hechos que quiere conmemorar». Álbum Salón, 1/01/1906. 
30 Álbum Salón, 1/01/1906; La Ilustración Artística 23/04/1906; La Ilustració Catalana, 10/06/1906.  
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Monument dels Herois de Tarragona 

Amb motiu del centenari del setge de Tarragona per les tropes del general Louis 

Gabriel Suchet durant la Guerra de la Independència, el mes de juny de 1911 es van 

celebrar unes festes de commemoració a la ciutat que van durar quinze dies. Entre els 

diversos actes que es van organitzar, hi va haver un concurs de tir al colom; una festa de 

gimnàstica; sortides del batalló infantil; focs artificials; una cursa de motocicletes Copa 

Samà; un concurs hípic i un gran concert de l’Orfeó Tarragoní.31 En el programa de 

festes també hi havia la inauguració d’un monument als herois i màrtirs de la ciutat, en 

el qual es van dipositar dues corones de bronze, i la inauguració de dues plaques 

commemoratives: una de l’Ajuntament de Barcelona dedicada al regiment d’Almansa, i 

l'altra dels artillers del setge, dedicada a la memòria dels companys morts. 

Els escultors de les dues corones de bronze que van ser dipositades a la base del 

monument de la rambla Tarragonina van ser Pere Corberó i Josep Campeny. L’artística 

corona de bronze que va executar Josep Campeny era la que el cos d’artilleria va 

dedicar als herois del setge de Tarragona de 1811. Segons van remarcar els diaris El 

Poticiero Universal i La Vanguardia, la va fer amb tan sols 48 hores,32 i la revista La 

Actualidad en va destacar «su estilo resulta delicado á la par que severo».33  

A la Ilustració Catalana es pot veure una fotografia del dia de la inauguració del 

monument, en què s’intueixen les dues corones,34 que avui es conserven al Museu 

d’Història de Tarragona. Pel que fa a la corona de l’escultor igualadí, La Vanguardia en 

va dir que representava l’àngel de la pàtria que subjectava el cos d’un tarragoní que 

queia al mig de la lluita. Al seu costat, un militar abraçat a la bandera es desplomava 

sobre les restes d’un canó destrossat per l’enemic. La figura de l’àngel estenia la mà 

dreta sobre els cossos exhaustos dels defensors, que eren genuïnes representacions de 

l’exèrcit i del poble. Al damunt una rama de llorer es barrejava amb una corona de 

semprevives. Un cap de lleó, situat a la part inferior del conjunt, unia els grups de 

figures i portava la inscripció de l’homenatge.35 

Quant a la primera placa commemorativa —que l’Ajuntament de Tarragona dedicava 

al regiment d’Almansa— ,va ser feta per l’escultor Pere Corberó i col·locada a la façana 

                                                 
31 A l’Arxiu Històric Ciutat de Tarragona es conserva tota la documentació relativa als diferents actes 
d’aquesta celebració. Caixes: p. 2367; p. 2368. 
32 El Poticiero Universal, 21/06/1911, p. 3; La Vanguardia, 22/06/1911, p. 8. Curiosament el text de la 
notícia als dos diaris és idèntic. 
33 La Actualidad, 27/06/1911, núm. 256. 
34 La Ilustració Catalana, 16/07/1911, p. 409. 
35 La Vanguardia, 22/06/1911, p. 8. 



 

 

 

316 

de la casa rectoral, al pla de la catedral, on encara avui perdura.36 Pel que fa a la segona 

placa —que, com hem dit, els artillers del setge van dedicar a la memòria dels 

companys morts per defensar la plaça— va ser realitzada per Josep Campeny i 

col·locada a la plaça de Los Infantes, anomenada a partir d’aquell dia la plaça dels 

Artillers del Setge, per deferència de l’Ajuntament de Tarragona. En el mateix número 

de La Il·lustració Catalana37 en què es va va publicar la imatge de la inauguració del 

monument dels herois i màrtirs de la ciutat, també hi podem veure la fotografia de la 

inauguració d’aquesta làpida. 

El baix relleu en bronze modelat per Josep Campeny va ser fos pels acreditats tallers 

de Miquel Solà, foneria que també va fondre les escultures del monument del Bruc. Uns 

dies abans de la inauguració del relleu —que estava col·locat sobre una placa de marbre 

jaspiat d’Alacant— va ser exposat a l’aparador de la Casa Cuspinera de Barcelona.38 

Més tard, la peça va ser retirada del seu emplaçament original i des de fa poc temps es 

conserva al Museu d’Història de Tarragona.39 

La Vanguardia reprodueix l’heroic fet del tinent d’artilleria Juan Barbaza, el qual, en 

la defensa del fort d’Orleans, al fossar, va batre els francesos gràcies a dues peces 

despenjades de la muralla i vuit artillers voluntaris que es van prestar a servir a les seves 

ordres. Cinc d'aquests vuit soldats van trobar la mort en aquesta contesa40. 

Com hem explicat abans, les plaques es van inaugurar en el marc de la celebració del 

centenari del setge, que va aplegar diversos alts comandaments militars. Aquests van 

arribar amb tren a Tarragona, i a l’estació els esperaven algunes autoritats, entre les 

quals destacava l’escultor Josep Campeny.41 

                                                 
36 AHCT es conserva un dibuix d’aquest projecte signat pel seu autor i dedicat a Dionís Renart. 
37 La Ilustració Catalana, 16/07/1911, p. 410. 
38 Diario de Tarragona, 23/06/1911, p. 2. «En los escaparates de la casa Cuspinera de Barcelona, ha 
estado expuesta estos días la lápida que el cuerpo de artillería dedica á sus bravos compañeros que 
lucharon en Tarragona en 1811. La Lápida es de mármol jaspeado con un bajo relieve de bronce que 
representa una fase de la lucha junto á las murallas de esta capital, y tiene una inscripción alusiva». 
39 Agraeixo a Joan Ribas la informació sobre la localització de la peça que es trobava als magatzems de la 
casa-museu Castellarnau de Tarragona, així com al director del Museu, Sr. Balart, per donar-me facilitats 
per estudiar la peça. 
40 «Elegido este episodio al azar, entre los muchos que pudieronse encontrarse en la conducta de los 
artilleros en el sitio, Campeny lo ha perpetuado en su cincel, dando una nueva prueva de su maestria». 
La Vanguardia, 22/06/1911, p. 8. 
41 «En la mañana de ayer llegaron las comisiones de los regimientos de Saboya, Gerona y América.  
En el tren de las cuatro y media, procedente de Barcelona llegó la sección de artillería con bandera, 
escuadra y banda, que se aloja en el cuartel de San Agustín: 
En el mismo tren llegó también el general Salazar. Bajaron á la estación á recibir dicha fuerza el general 
Picolau, jefes y oficiales de los cuerpos de guarnición y una comisión del Ayuntamiento con el alcalde D. 
Pedro Cobos. 
Hállense también en esta el comandante general de Somatenes Sr. García Villanueva, el teniente coronel 
de artillería D. Francisco Salavera, el capitán del mismo cuerpo que ha obtenido uno de los premios del 



 

 

 

317 

Pel que fa al monument als herois de la independència, afegirem que va ser 

encarregat a l’escultor de Móra d’Ebre Julio Antonio (1889-1919), després d'haver 

guanyat el concurs en què també van participar Carles Mani (1866-1911) i Antoni 

Nogués.42 

El monument, format per una base i un parterre, va ser construït sota la direcció de 

l’arquitecte municipal segons la maqueta de Julio Antonio premiada al concurs. 

L'escultor no havia tingut temps d’acabar el grup escultòric en bronze. El monument 

presentava amb lletres d’or la següent inscripció “Tarragona á sus heroicos defensores 

en el sitio y sangriento asalto del XXVIII de junio de MDCCCXI”.43 Anys més tard, 

després de moltes vicissituds, el monument de Julio Antonio finalment es va inaugurar 

el mes d’abril de 1931. 

El 18 de setembre de 1911, a la localitat valenciana de Cullera, una vaga general va 

ocasionar greus desordres públics pels carrers. Per aquest motiu el jutge de Sueca 

Jacobo López de Rueda es va desplaçar fins a Cullera amb la voluntat de posar ordre a 

la revolta. Però no va ser ben rebut a la localitat: aquell dia, a Cullera, es van detenir dos 

vaguistes, la qual cosa va provocar l'apedregament del jutge i la seva mort a 

conseqüència d’un cop de destral. També foren assassinats l’oficial i l’agutzil que 

l’acompanyaven.44 Evidentment, aquests fets van commocionar la societat espanyola de 

l’època, sobretot per l’acarnissament amb les víctimes. Per això el Govern, el Tribunal 

Suprem i els col·legis d’advocats de tot Espanya van voler retre un homenatge als morts 

amb l’erecció d’un monument, del qual Josep Campeny realitzà l’esbós. Finalment, 

però, aquest monument fou realitzat per Francisco Paredes García (1881-1945)45 i va ser 

inaugurat el dia 18 de maig de 1913 a la plaça Major de Sueca.46 

Per a l'ocasió, Josep Campeny també realitzà una placa decorativa amb una al·legoria 

i els noms del jutge Jacobo López Rueda i el del oficial i l’agutzil que l’acompanyaven, 

                                                                                                                                               
Certamen D. José Cotrina, el escultor de Barcelona Sr. Campeny, autor de la lápida labrada que los 
cuerpos de artillería dedican á los héroes de la misma arma del sitio de 1811. 
Por la noche llegaron las comisiones de los regimientos de Valencia y Granada. 
Y en el tren de las once lo efectuó el capitán general D. Valeriano Weyler acompañado de sus ayudantes 
de campo. Fue recibido en la estación por los generales Martí y Picolau, jefes y oficiales de todos los 
cuerpos és institutos militares, gobernador civil, alcalde, Audiencia y demás autoridades». Diario de 
Tarragona, 28/06/1911, p. 2. 
42 Diario de Tarragona, 6/04/1911, p. 1. 
43 Diario de Tarragona, 28/06/1911, p. 2 
44 «Muertos en el cumplimiento del deber», Puevo Mundo, 28/09/1911, p. 46. 
45 FERRI 1996. 
46 La Ilustración Artística, 26/05/1913, p. 351. 



 

 

 

318 

que es va presentar al president de l’Audiència.47 La Gaceta del 27 de setembre de 1911 

va publicar una ordre reial en què autoritzava el president del Tribunal Suprem a portar 

a terme la col·locació d’una làpida al Tribunal esmentat que perpetués la memòria del 

jutge de Sueca. També es va comunicar als presidents de l’Audiència perquè, si ho 

creien convenient, posessin una làpida als edificis de les citades audiències.48 «Se ha 

colocado en el vestíbulo del Tribunal Supremo la lápida de mármol...».49 

Monument commemoratiu a les Corts, la Constitució i el setge de Cadis 

El 27 de març de 1812 el municipi de Cadis va sol·licitar al Congrés l’erecció d’un 

monument commemoratiu a les Corts, la Constitució i el setge d’aquella ciutat, petició 

que va ser llegida i aprovada en la sessió de les Corts de l'endemà.50 Amb aquest 

monument es volien commemorar els transcendentals esdeveniments per a la vida 

política espanyola que s’havien produït aquells dies a Cadis. 

Durant la Guerra de la Independència, davant l’avançament de les tropes franceses, 

la Junta Central del Govern es va traslladar a Cadis el 1810 i les Corts es van inaugurar 

a l’illa de Lleó, el 24 de setembre del mateix any. Després passaren a la capital gaditana, 

on es van reprendre les sessions i es va elaborar la Constitució de 1812. La ciutat de 

Cadis fou elegida com a seu de les Corts per les seves poderoses muralles, que la feien 

pràcticament inexpugnable i, també, per l’ambient liberal que s'hi respirava. L’exèrcit 

francès va assetjar la ciutat el mes de febrer de 1810 i, després de successius i 

infructuosos atacs, es va retirar el 24 d’agost de 1812. 

Gairebé un segle més tard el monument encara no s’havia aixecat. Per aquest motiu 

l’any 1910 la Comissió Provincial de Monuments i la Reial Acadèmia 

Hispanoamericana de Cadis van demanar al Govern que es complís el que s'havia 

acordat. Finalment el 1911 es va convocar un concurs de projectes a Madrid i n'hi van 

participar setze, que es van exposar en un dels patis del Ministeri d’Instrucció Pública. 

Poc després, el l6 de novembre del mateix any, es va reunir el jurat qualificador, que 

estava format per diferents membres de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran 

i pel Sr. Moret, per tal d’adjudicar tres premis de 15.000 pessetes. Tanmateix, es van 

acabar escollint tres projectes més del que establien les bases del concurs. 

                                                 
47 El Poticiero Universal, 14/10/1911, p. 2. 
48 El Imparcial, 9/10/1911, p. 5. 
49 ABC, 17/09/1912, p. 8. 
50 CANO 1989. 
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Josep Campeny hi va presentar un projecte en col·laboració amb l’arquitecte Antoni 

Vila Palmé, amb qui devia tenir una bona amistat perquè també era professor de 

l’Escola Municipal d'Arts del districte vuitè. Aquest projecte destacava especialment pel 

moviment.  

Malauradament, els escultors catalans no van obtenir el favor dels membres del jurat 

i, per tant, Antoni Parera, Josep Campeny i els germans Miquel i Llucià Oslé van ser 

eliminats del certamen. No obstant això, la crítica els considerà dignes d'una menció 

especial.51 

La primera pedra del monument es va es va posar el dia 3 d’octubre de 1912 a la plaça 

Espanya de Cadis segons el projecte de l’escultor Aniceto Marinas i l’arquitecte 

Modesto López Otero.52
 

Teatre principal de Terrassa 

Pel que fa a l’edifici del Teatre Principal de Terrassa, després de ser remodelat dues 

vegades, va ser reformat un tercer cop l’any 1911, sota la direcció d’Enric Catà i Josep 

Guardia. En la part escultòrica hi van intervenir Josep Campeny, Pedro Ricart, Pablo 

Gargallo i Dídac Massana.53 La societat del Teatre Principal de Terrassa va ser fundada 

l’any 1857 per tal de fomentar l’art teatral en aquesta localitat. 

Monument al general Antonio Maceo i Grajales 

D’altra banda, l’any 1912, Josep Campeny va participar a un concurs a l'Havana 

convocat per erigir un monument dedicat al general Antonio Maceo i Grajales (1918), 

representant de la independència cubana. Al certamen es van presentar un total quaranta 

un projectes, la majoria dels quals provenien de destacats escultors europeus que en 

aquells anys de guerra van veure en Amèrica la possibilitat d’accedir a uns encàrrecs als 

quals difícilment podien accedir al seu continent. Alguns d'aquests reconeguts artistes ja 

tenien monuments i projectes vinculats a Hispanoamèrica, com ara Giovanni Nicolini, 

Arnaldo Zocchi, Raffaello Romanelli, Enrique Aciati, Ugo Luisi, entre altres.54 Els 

artistes catalans que van enviar un esbós al certamen de l’Havana van ser Rafael Atché, 

Josep Campeny, Pere Carbonell i Enric Monserdà.55 D'entre tots els projectes presentats, 

sembla que els més reeixits van ser el del català Rafael Atché i l’alemany Gustavo 

                                                 
51 Hojas Selectas 1911, p. 1.191. 
52 REYERO 1999, p. 440. 
53«El Teatro Principal» Egara, Revista semanal. Tarrassa, 9/12/1911; «Nuestro Teatro Principal», La 
comarca del Vallés, Tarrassa, 15/12/1911, p.  
54

GUTIÉRREZ VIÑUALES 2004, pp. 650-654. 
55 Campana de Gràcia, 14/09/1912, p. 148. 
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Eberlein. Tanmateix, el guardó va recaure en l’escultor italià Domenico Boni, malgrat 

que no va agradar a ningú, la qual cosa va suscitar molts comentaris a les revistes de 

l’època. 

 
Projecte de monument al general Antonio Maceo i Grajales, 1912 [Cat. 215] 

L’habilitat de Josep Campeny com a retratista va motivar que rebés molts encàrrecs, 

com ara el del Claustre de Professors de la Facultat de Dret de la Universitat de 

Barcelona, que li va encomanar que realitzés el bust en bronze del seu degà, Josep M. 

Planas i Casals, per tal de col·locar-lo a la sala de professors.56 

Fonts artístiques de Barcelona 

Durant els anys previs a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, la Ciutat 

Comtal aspirava a convertir-se en una ciutat moderna. Per aquest motiu es van 

condicionar els carrers, s'hi va instal·lar una bona il·luminació i es van ornamentar els 

espais públics. Després de l’Exposició aquest desig de modernitat continuava ben viu 

entre els barcelonins i durant les dues dècades posteriors la ciutat anà canviant la seva 

fesomia. D’una banda, els burgesos van començar a fer-se grans residències amb les 

quals pretenien mostrar el poder econòmic adquirit. D’altra banda, per voluntat del 

consistori s’embelliren els carrers de l’Eixample imitant les ciutats més importants de 

                                                 
56 Diario de Barcelona, 3/12/1912, p. 17.820; La Vanguardia, 3/12/1912, p. 4. 
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l’estranger. En aquest context va sorgir la idea de construir unes fonts artístiques per a la 

ciutat, amb l'objectiu de trencar amb la monotonia de la via pública, i la idea va ser molt 

ben acceptada. Josep Campeny va ser l'encarregat de projectar les tres fonts artístiques 

que es van instal·lar als carrers de Barcelona el mes de desembre de 1912. Les fonts 

tenien l'origen en la proposta que, el 18 d’octubre de 1910, Felip Steva Planas —cap de 

la Secció Quarta d’Urbanisme i Obres— i Josep Campeny van presentar a l’Ajuntament 

amb l’argument que la Comissió de l’Eixample volia embellir la ciutat: «[...] ir 

embelleciendo las principales vias del ensanche de esta ciudad colocando farolas 

monumentales y adaptando al afirmado de sus vías los principales adelantos puestos en 

uso en las más importantes ciudades del extranjero [...]» Recordem que, amb aquest 

mateix propòsit d’embelliment, l’any 1906 s’havien col·locat al passeig de Gràcia de 

Barcelona els fanals de formes sinuoses, dissenyats per Pere Falqués i Urpí (1850-

1916). 

L'enginyer industrial Felip Steva, com Josep Campeny, exercia de professor a 

l’Escola Municipal d'Arts del districte vuitè, de la qual també va ser vicedirector quan 

es va crear l’any 1891.57 Per tant, és possible que la relació d’amistat forjada entre tots 

dos artífexs els portés a discutir sobre les necessitats de la ciutat i la seva ornamentació, 

i que finalment elaboressin la proposta que van presentar a l’alcaldia, la qual va quedar 

sobre la taula el 31 d’octubre de 1910, entre altres propostes. 

Aquest interès de Josep Campeny per embellir la ciutat ja li venia de lluny: el veiem 

en el discurs que va llegir a l’Escola de Gràcia motiu de la inauguració del curs escolar 

1895-1896, titulat La escultura en la decoración. Campeny hi deia que l’escultura 

decorativa estenia el fi moralitzador de l’art i que es trobava en les construccions, els 

mobles i els objectes pensats per a la vida social i domèstica.58 

El tema que va representar l’escultor a les tres fonts de l’Eixample era el d’uns 

pillets, que, amb els peus descalços i el vestit descurat, es relacionaven amb l’aigua. En 

la primera font, el primer pillet agafa una granota amb les mans. Jugar amb les granotes 

era una diversió bastant comuna entre els nens d’àmbit rural, que les caçaven als tolls o 

                                                 
57 Diario de Barcelona, 26/05/1891, p. 6.388. 
58 «La Escultura, como elemento decorativo, interviene en casi todos los estilos y en la gran mayoría de 
las construcciones, muebles y objetos para la vida social y doméstica, como lo prueban: los bajorrelieves 
de monumentos; los remates alegóricos y simbólicos; las cariátides y forzados; las gárgolas y capiteles; 
los modillones y reprisas; las dovelas centrales de arco y las claves de bóveda; las molduras 
ornamentadas y multitud de objetos cerámicos, desde sus aplicaciones a la jardinería decorativa, hasta 
los “bibelots” y las joyas de nuestras mujeres». CAMPENY, J. «La escultura en la decoración». Discurso 
leído en la inauguración del curso académico de 1895 á 1896 de la Escuela Municipal de Artes y Oficios 
de la Vila de Gracia. 
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les basses d’aigua. Aquest pillet, que porta un barret de palla i un cistell (d'on s’escapen 

les granotes), sembla sortit de les pàgines del llibre de Mark Twain Tom Sawyer, 

publicat als Estats Units el 1876, per bé que l’escultor probablement es va inspirar en la 

seva pròpia infantesa a Igualada. El segon nen juga encimbellat a la font, divertint-se 

amb el rajolí d’aigua que surt de l’aixeta. I el tercer beu o té cura d’uns càntirs, 

possiblement amb la idea d'omplir-los. 

Josep Campeny retratà aquests personatges de manera realista tant en el gest com en 

l’actitud, però també va fer un treball minuciós i detallista en les butxaques i els botons 

dels pantalons, en el cistell i en el barret de vímet.  

 
Font del nen de la granota (detall). Barcelona [Cat. 216] 

Aquests assumptes anecdòtics i amables, que responien al gust de la nova burgesia, 

s’havien posat de moda en les exposicions d’escultura de saló celebrades a Can Parés 

entorn la dècada de 1880-1890. Així mateix, aquests temes també van tenir bona 

acollida a les exposicions de belles arts, com ho demostren les obres A Santa Llúcia 

(1890), de Raffaello Marino (1868- ?), o Pescador de pops, d’Eduardo Rossi (1867-

1926), que van ser exposades respectivament a la Segona Exposició de Belles Arts de 

Barcelona de 1894. Aquesta última escultura fou adquirida per la Junta de Museus de 

Barcelona.59 

Els entremaliats nens de les fonts de Josep Campeny surten al carrer per barrejar-se 

amb la gent que hi passeja amunt i avall, però també es barregen amb la gent que va a 

buscar-hi aigua. Així, Campeny aconsegueix apropar aquestes formes artístiques a gent 

                                                 
59 Artistes estrangers 1985, pp. 116, 117. 
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de procedència humil i sovint poc instruïda, mitjançant assumptes que els són 

quotidians i familiars. 

Els precedents d’aquesta temàtica en la història de l’art els hauríem de buscar en les 

obres de pintors com Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), que retratà pillets a Pens 

menjant meló i raïm, o Pens jugant a daus. Dins de l’àmbit escultòric, esmentaríem 

exemples com L’accqucciolo de Vicenzo Gemito (1852-1929), on un nen porta un 

càntir i ofereix aigua. Aquesta peça ens remet directament a la Font del nen dels càntirs 

de Josep Campeny.  

No obstant això, aquests temes no van acontentar tothom. Per exemple, Feliu Elias es 

va mostrar crític amb Josep Campeny a L’escultura Catalana Moderna: «Po fou home 

molt refinat ni cultivat; per això quan l’Ajuntament de Barcelona li encarregà temes 

decoratius per a les fonts del veïnat no se li acudí altra cosa que aquells trinxeraires, 

que encara avui delaten en bronze un escultor quelcom barroer.»60 Evidentment Feliu 

Elias no va entendre l’obra del nostre escultor i per tant no podem tenir massa en 

compte les seves paraules. 

A l’expedient sobre les fonts de Josep Campeny —que es conserva a l’Arxiu 

Administratiu de Barcelona—, hi ha un document, amb data del 31 de gener de 1911, 

que Felip Steva adreça a la Comissió de l’Eixample, en què es detalla el pressupost dels 

tres esbossos, triats amb els números 1, 2 i 3, segons la nota presentada per l’escultor. El 

cost d’execució de cada una de les fonts va ser el següent: 

� Esbós 1, corresponent a la Font del nen de la granota. Alçada de 2 a 2,20 metres. 

Marbre blanc d’Itàlia, 7.650 pessetes; pedra arenosa, 6.100 pessetes; pedra amb 

l’estàtua de bronze 8.200 pessetes. 

� Esbós 2, corresponent a la Font del trinxa. Alçada de 1,30 a 2 metres. Marbre 

blanc d’Itàlia, 7.400 pessetes; pedra arenosa, 6.200 pessetes; pedra amb l’estàtua 

de bronze, 7.800 pessetes. 

� Esbós 3, corresponent a la Font del noi dels càntirs. Alçada de 2 a 2,40 metres. 

Marbre blanc d’Itàlia, 8.800 pessetes; pedra arenosa, 6.600; pedra amb l’estàtua 

de bronze, 9.050 pessetes. 

En aquest pressupost veiem que les tres fonts fan dos metres d’alçada 

aproximadament, que la més cara va ser la Font del noi dels càntirs, seguida de la de la 

Font del nen de la granota i després per la de la Font del trinxa. Aquests imports tan 

                                                 
60 ELIAS 1928, p. 46. 
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sols feien referència a l’execució de les escultures, ja que la construcció dels fonaments 

i la col·locació de la font van anar a càrrec de les brigades municipals. 

El dia 31 de març de 1911 el Govern Civil de la Província va acordar l’exempció 

sol·licitada. Amb data de l’11 de març de 1911 la Comissió de l’Eixample va redactar 

un document en què es parlava de la necessitat de les fonts:  

«Atendido que convencida esta Comisión de la necesidad de que en la 

urbanización del ensanche de esta ciudad, hermosa expansión de vitalidad 

ciudadana, tenga el arte la debida intervención, aunque sea de momento, en la 

forma modesta que permiten los actuales recursos han de aprovecharse los 

servicios que pueden revertir formas artísticas, para dar satisfacción á su justa y 

natural aspiración, y ninguna de las formas de urbanización se presenta con más 

aptitud para ello que la de las fuentes públicas [...]».  

Tot seguit es comentava que una de les fonts es col·locaria a la plaça Urquinaona; 

l’altra al xamfrà de la ronda de Sant Pere amb el carrer Pelai, corresponent als números 

senars; i la tercera, al xamfrà de l’avinguda de la Diagonal amb el passeig de Gràcia i el 

carrer Còrsega. També es demanava al cap de la Secció Quarta d’Urbanisme i Obres 

que formulés i presentés el plec de condicions i el pressupost. En últim terme, es feia 

referència al pagament.61  

El 23 setembre de 1911 es va enviar el plec de condicions, que va ser aprovat segons 

el segell del document el 18 de desembre del mateix any (data en què es va acceptar el 

contracte). 

En el plec de condicions s’estipulaven els següents punts: 

� Pel que fa a la pedra, havia de ser pedra arenosa procedent de les pedreres de 

Montjuïc, de gra fi i de la classe anomenada blancacha. La talla havia de ser de 

primera classe, amb una gran pulcritud en els detalls perquè quedessin molt ben 

dibuixats, sense que es notés cap imperfecció (article 6è). 

� Quant el bronze, havia de ser de bronze de canó refinat. 

� La fosa de les escultures i altres motius decoratius s'havia de fer segons la 

tècnica de la cera perduda, amb un espessor mínim de vuit mil·límetres.  

� El color o pàtina del bronze havia de ser de l’anomenat florentí (article 7è). 

                                                 
61 «[...] que el pago de la construcción de dichas fuentes se efectuará con cargo al remanente del 
Empréstito de Ensanche de diez millones de pesetas, o sea en láminas de dicho Empréstito». 
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� Pel que fa a la fiança, s'estipulava que, després de l’adjudicació de l’obra, 

l’adjudicatari estava obligat a dipositar a les arques municipals, en concepte de 

fiança, un deu per cent de l’import de l’adjudicació (article 14). 

� Quant a la modalitat de pagament, es faria en dos terminis iguals, de la meitat de 

la quantitat que s’hagués adjudicat. El primer venciment seria un cop acabats els 

models, i el segon, corresponent a l’altra meitat, quan l’Ajuntament hagués 

aprovat el justificant de recepció (article 16). 

� Si l'adjudicatari no feia els treballs en el termini indicat en les condicions, 

l’Ajuntament podria imposar-li multes de vint pessetes per cada dia que passés 

del temps establert. Les multes es farien efectives del dipòsit de garantia (article 

17). El 17 de novembre de 1911 Josep Campeny signà la conformitat de les 

fonts i un mes després, el 18 desembre, li fou adjudicada la contracta que va ser 

signada davant el notari Josep Borrell. L’escultor rebria per la construcció i 

col·locació de les fonts la quantitat de 25.050 pessetes.62 

� Pel que feia al temps de la realització de l’obra, l’escultor havia de tenir acabat 

el model d’una font vint dies després de signar l’escriptura, el segon model, 

quaranta dies després, i el tercer al cap de dos mesos (article 8è). El dia 1 de 

juliol de 1912 Josep Campeny ja tenia ultimats els models de fonts. Tres mesos 

després que la Comissió de l’Eixample hagués aprovat els models de les fonts, 

l’adjudicatari els havia de tenir construïts; amb tot, l’Ajuntament podria concedir 

alguna pròrroga per causes justificades (article 9è). 

� Una vegada acabades les fonts, una delegació de la Comissió de l’Eixample 

n'havia de fer un reconeixement al mateix taller de l’escultor. Un cop 

acceptades, l’adjudicatari havia de lliurar-les als llocs d’emplaçament (article 

10è). 

L’11 de juliol de 1912 hi va haver l'acta de reconeixement i aprovació.63 I el dia 23 

de juliol de 1912, es va pagar a l’escultor Josep Campeny el primer venciment de 

12.525 pessetes. 

                                                 
62 «Ante el notario don José Borrell ha sido firmada en la Alcaldía la escritura de adjudicación á don 
José Campeny (Capmeny), de la construcción y colocación en el Ensanche de tres fuentes artísticas, por 
la cantidad de 25.050 pessetes». El Poticiero Universal, 20/06/1912. La Vanguardia, 21/06/1912, p. 3. 
63 «En la reunión celebrada por la Comisión de Ensanche se adoptaron, entre otros, los acuerdos 
siguientes: [...] Aprobar el acta de reconocimiento de tres modelos de fuentes artísticos del escultor señor 
Campeny, al objeto de que se pueda proceder á la fundición y construcción de los mismos.[...]». La 
Vanguardia, 20/07/1912, p. 3. 
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L’anhel d’embellir la ciutat va fer que, en un ple de l’ajuntament en què es negociava 

els metres cúbics d’aigua de les fonts, es prengués la decisió de treure les parades de 

fruita i els enllustradors perquè desmereixien les fonts.64 

Encara segons el plec de condicions, quan les fonts estiguessin acabades i els 

operaris de les brigades municipals les haguessin instal·lades, havia de tenir lloc la 

recepció definitiva, després que l’enginyer en cap de la Secció Quarta d’Urbanisme i 

Obres i els vocals de la Comissió de l’Eixample en fessin el preceptiu reconeixement 

minuciós (article 11).  

Finalment, el 18 de desembre 1912 es va fer la recepció de les fonts. El document de 

la recepció està signat per Francisco Ripoll i Eduardo Ruiz Morales, membres de la 

Comissió de l'Eixample, i per Felip Steva Planas, enginyer en cap de la de la Secció 

Quarta d’Urbanisme i Obres. 

L’endemà de la recepció de les fonts artístiques, diversos diaris es van fer ressò de la 

notícia.65 El Poticiero Universal en va destacar que la instal·lació de les fonts havia 

despertat la curiositat i l’interès dels vianants. 66 

Tot i que El Poticiero Universal parla de «las fuentes artísticas inauguradas ayer», 

hem de dir que entre la documentació consultada no hem trobat referències de cap acte 

d’inauguració. Això fa pensar que probablement no hi devia haver cap acte 

                                                 
64 «En el Ayuntamiento. Final de la sesión de ayer. Dictámenes.: [...] El señor Garriga y Coll hizo 
observaciones á otro dictamen en que se proponía que las tres fuentes artísticas que por acuerdo de 20 
de junio último, se están instalando en el cruce de las calles Paseo de Gracia, Diagonal, Paseo de 
Urquinaona y calle de Claris y Plaza Universidad y calle de Pelayo, se las dote de agua de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, con un mínimo de dos metros cúbicos diarios cada una, al precio de 
veinte céntimos de pesetas el metro, satisfaciéndose además á la referida Sociedad tres pesetas cincuenta 
céntimos mensuales en concepto del contador y una peseta por inspección del ramal por cada una de las 
citadas fuentes.  
Dijo el señor Garriga que nada se gana instalando fuentes artísticas en las plazas públicas, si junto á las 
fuentes, como va á ocurrir ahora en la plaza de Urquinaona, hay varios puestos de venta de frutas que 
nada dicen en favor del ornato. 
Excitó á los tenientes de alcalde de los distritos en que radica aquella plaza á que ordenen retirar de las 
misma á los vendedores de frutas y limpiabotas. El Dictamen se aprobó». El Poticiero Universal, 
11/12/1912, p. 1. 
65 «Ayer al mediodia, se efectuó la recepción de las tres fuentes artísticas, con figuras de bronce 
modeladas por el escultor señor Campeny, que han sido instaladas en la calle de Pelayo, cruce con la 
ronda de la Universidad, plaza de Urquinaona, junto a la de Claris y Diagonal, cruce con la de 
Córcega». La Vanguardia, 19/12/1912, p. 3. També es van fer ressó de la notícia els següents 
publicacions: Diario de Barcelona, 19/12/1912, p. 18.641; La Veu de Catalunya, 20/12/1912, p. 4; La 
Publicidad, 20/12/1912, p 3; El Liberal, 19/12/1912. 
66 «Durante todo el día hubo numeroso público junto á las fuentes artísticas inauguradas ayer, y 
emplazadas en la plaza de Urquinaona, en la Ronda de la Universidad y en la Diagonal, junto la calle 
Córcega. El público que admiraba las fuentes las elogiaba como obras que, además de la utilidad que 
prestan al vecindario, hermosean la ciudad. El iniciador de la idea, que es el ingeniero municipal Sr. 
Steva, ha proyectado otra que tendrá un carácter genuinamente catalán». El Poticiero Universal, 
19/12/1912, p. 3. 
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d'inauguració, perquè en aquella època hi havia greus problemes de sequera, segons 

sabem per la informació de la premsa.  

  

                       Font del Trinxa  [Cat. 218]                              Font del noi dels càntirs [Cat. 217] 

La revista La Il·lustració Catalana67 va publicar unes fotografies de les fonts quan 

van ser instal·lades als carrers, que són un document històric de primer ordre. Les 

imatges retraten la vida a la ciutat durant la primera dècada del segle XX, quan encara no 

hi havia aigua corrent a les cases i la gent l’anava a buscar amb galledes a la font. A 

més, també s'hi pot observar l’ornamentació vegetal de les bases de les fonts. En destaca 

el dibuix ondulant modernista de la Font del nen de la granota, de què l’any 1918 el 

diari ABC va qualificar la base de massa modernista.68 

 
Fotografia de la plaça d’Urquinaona de Barcelona a començaments de segle XX 

                                                 
67 La Il·lustració Catalana, 12/01/1913, p. 45 
68 «[...] demasiado modernista el zócalo». ABC, 18/08/1918, p. 1. 
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El 7 de gener de 1913 Josep Campeny va cobrar el segon i últim pagament. El 25 de 

febrer de 1913 es van pagar els comptes dels treballs realitzats per la Societat General 

d’Aigües de Barcelona per dotar d’aigua les tres fonts, que van pujar a 496,50 pessetes. 

La instal·lació de les fonts també va merèixer la felicitació de la Societat d'Atracció 

de Forasters a l’Ajuntament de Barcelona, el 17 gener de 1913. Aquesta societat es va 

fundar el 1908 amb l’objectiu de crear una imatge de Barcelona per fomentar el 

turisme.69 La Societat considerava que les fonts artístiques contribuirien a fer més 

atractiva la ciutat i la convertirien en un reclam més per als visitants forasters. La carta 

de felicitació es va publicar al diari El Poticiero Universal.70 

L’interès que van despertar aquestes fonts va traspassar els límits de la Ciutat 

Comtal, i altres localitats de Catalunya van voler imitar-les. Així doncs, l’Ajuntament 

de Sant Feliu de Torelló va demanar autorització al de Barcelona per poder-les 

reproduir, encara que finalment no es van fer.71 

Així mateix, a Sabadell també hi ha una còpia de les tres fonts, que van ser 

col·locades l’any 1919: la Font del nen de la granota, signada a la base per l’arquitecte 

J. Renom, cantonada amb el carrer de Jardí; la Font del trinxa, a la rambla cantonada 

amb el carrer Guinea, i la Font del noi dels càntirs, en origen a la plaça del Doctor 

Robert i que l’any 1949 es va traslladar a la plaça de Jean Plaget. 

Finalment, afegirem que la Font del nen de la granota, a l’avinguda de la Diagonal 

de Barcelona, dissortadament es va convertir en notícia arran d’un accident que va patir 

l’octubre de 2009 i que va motivar una important restauració per part de l’Ajuntament. 

Les tres fonts que hem comentat formen part de la primera tongada d’una sèrie de 

tres. La segona tanda va ser encarregada a l’escultor Eduard B. Alentorn. El consistori 

va aprovar l’adjudicació a Eduard B. Alentorn el 18 desembre de 1913 i es van 

                                                 
69 BLASCO 2005.  
70 «En la sesión últimamente celebrada por la Junta directiva de la Sociedad de Atracción de Forasteros, 
bajo la presidencia de Mariano Rubió, tomáronse entre los otros los siguientes acuerdos [...] Dióse 
cuenta de las siguientes comunicaciones: [...] de otra del Ayuntamiento de Barcelona agradeciendo la 
felicitación de la Sociedad con motivo de la instalación de diferentes fuentes artísticas en algunos puntos 
de la capital [...]». El Poticiero Universal, 9/03/1913, p. 2. 
71 «El señor secretario del Ayuntamiento de Torelló nos comunica que, con fecha del 17 del actual, salió 
de aquella Alcaldía un oficio solicitando del Ayuntamiento de esta capital permiso para reproducir una 
cualquiera de las tres fuentes, obra de Campeny, últimamente inauguradas en la Gran Vía Diagonal, 
Plaza de la Universidad y Plaza de Urquinaona, con lo cual se honraría a Barcelona, ya que en tal caso 
se haría constar convenientemente la reproducción». Diario de Barcelona, 20/01/1913, p. 939. 
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inaugurar el mes de desembre de 1915.72 Abans, però, Josep Campeny també hi havia 

presentat projectes.73 

Els vuit projectes que presenta Josep Campeny són: 

1. Font de pedra de Figueres i Montjuïc i figures de bronze daurat al foc d’una o 

tres canelles. 

2. Font abeurador de pedra de Figueres i marbre de tres canelles. 

3. Font petita de pedra de Figueres i bronze, per xamfrans, d’una canella.  

4. Font d'una aixeta, de pedra de Montjuïc. Marbre i bronze daurat. 

5. Font d'una canella de pedra de Montjuïc i bronze. 

6.  

7. Font de pedra de Figueres i bronze d’una canella. 

8. Font de quatre canelles de pedra de Figueres i bronze en dues entonacions.  

Eduard B. Alentorn presentà quatre projectes: 

• Un impossible. 

• Un incident. 

• La primavera. 

• [Desconeixem el títol] 

                                                 
72 A.R.D. «Las fuentes artísticas de Barcelona», Barcelona Atracción, novembre de 1930, p. 348. 
73 «Comisión de Ensanche / Junta del día 7 de febrero de 1913.// Vista la moción formulada por el Iltre. 
Sr. D. Ramón Pañella / Se acuerda que por la Sección / de U y O. se informe lo procedente / acerca de la 
sustitución por fuen/tes artísticas de las existentes en el / cruce de las calles de Lauria y Consejo / de 
Ciento; Córtes cruce Bailén, y Día / gonal cruce Provenza y Bruch. / El secretario de la Comisión.» 
«Excmo. Señor. En cumplimiento del anterior acuerdo de esa Iltre. Comisión, debe manifestar á V.E el 
suscrito; que seria sumamente conveniente la substitución de las tres fuentes existentes en los cruces de 
las calles Lauria y Consejo de Ciento, Córtes Bailen y Diagonal, Provenza y Bailen por otras artísticas, 
pues dichas fuentes no están en armonía con la importancia de las relatadas calles, la primera de ellas es 
de obra de forma anticuada y está situada dentro del arroyo, lo que constituye un gran inconveniente 
para el transito rodado y para las personas que van á proveerse de agua, pues debería trasladarse en las 
aceras de alguno de los cuatro chaflanes; la segunda es de hierro de un solo grifo y de modelo 
antiquísimo, está colocada en la espaciosa acera del chaflán Porte de aquel cruce de calles y podría 
situarse en el mismo sitio la nueva y la tercera es de hierro de modelo mas moderno de dos grifos y 
ocupa el centro de un burladero sitio muy apropósito para una fuente de mayor importancia. 
Al objeto de que si, esa Iltre. Comisión, acordara lo interesado por el Iltre. Sr. Teniente de Alcalde D. 
Ramón Pañella, tuviera á la vista algún proyecto de fuentes artísticas, para poder sustituir á las que se 
pretende cambiar, el suscrito ha proyectado con la cooperación del escultor D. José Campeny ocho 
modelos, cuyas fotografías se acompañan adjunto y que somete á la aprobación de V.E. 
Finalmente me permitiré indicar, que la actual fuente de la Plaza de Tetuán no considero conveniente su 
traslado, al chaflán de las calles de Córtes y Sicilia, pues en el sitio actual presta la mencionada fuente 
importante servicio, por estar algo distanciadas las otras de aquella zona y que la que podría trasladarse 
al antes indicado lugar es la existente en el Paseo de San Juan chaflán al Consejo de Ciento, fuente que 
según moción del Itre. Sr. Vocal D. José Ciurana, que se informa en esta misma fecha, se propone su 
supresión. 
V.E en vista de lo que antecede resolverá lo que estime más acertado. 
Barcelona 31 marzo 1913. El ingeniero jefe de la Sección 4a.» Arxiu Administratiu. Expedients Nous: 
Exp: 880 any 1930. 
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D’aquests projectes presentats per Josep Campeny, actualment es conserva una 

escultura al passeig de Badalona. Es tracta de la peça Pen que salta sobre l’altre, 

inspirada en l’escultura que Campeny va presentar a l’Exposició Nacional de Belles 

Arts, el 1881. 

Finalment, les fonts es van encarregar a l’escultor Eduard B. Alentorn.74 

Font de Cardona 

Més endavant, Josep Campeny va realitzar una escultura per a la població de 

Cardona. Al mes de setembre de 1914, en les festes del segon centenari de la capitulació 

gloriosa de Cardona en la Guerra de Successió, a la plaça de la Fira de Dalt d’aquesta 

ciutat, es va inaugurar i beneir una font artística i monumental amb què la colònia de 

Cardona a Barcelona va voler perpetuar aquestes festes commemoratives. La colònia va 

lliurar la font a l’Ajuntament, a més d’un pergamí amb els noms dels donants.75  

Per la informació que ens consta, l’escultura original era de ciment, mentre que 

l’actual és una còpia de pedra, feta per l’escultor Josep Maria Prunés el 1956 i sufragat 

per Josep Daurella.76 

 
Inauguració de la font monumental de Cardona, 1914 

                                                 
74 «La comisión especial del Ensanche en su reunión de ayer acordó imprimir los títulos del nuevo 
empréstito del Ensanche y pasar á informe de la sección facultativa los proyectos de fuentes artísticas 
presentados por el escultor Sr. Alentorn». El Poticiero Universal, 28/06/1913, p. 2. 
75 «Con motivo del segundo centenario de la capitulación gloriosa de esta villa en la guerra de sucesión, 
se celebrarán grandes fiestas hoy y los días 13, 14 y 15. 
En el programa figuran los siguientes actos [...]. Día 14- A las nueve y media, misa de campaña en el 
baluarte de Santa Isabel, con la asistencia del obispo y autoridades, predicando el orador cardonense Sr. 
Serra y Vilaró. Luego se trasladará la comitiva a la plaza de la Feria para bendecir la artística y 
monumental fuente con que la colonia cardonense de Barcelona ha querido perpetuar estas fiestas 
conmemorativas. A las doce, dicha colonia entregará al Ayuntamiento la mencionada fuente, obra del 
artista señor Campeny y á continuación la misma colonia, reunida en la casa de la villa, hará entrega de 
un artístico pergamino en el que constarán el nombre de los donantes». El Poticiero Universal, 
12/09/1914, p. 3. 
76 Programa de festa major de Cardona 2013, p. 142. 
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El pas dels assots 

L’any que va esclatar la Primera Guerra Mundial (1914-18), Josep Campeny va 

realitzar l’obra El pas dels assots per a la processó de la Setmana Santa tarragonina. Es 

tracta d'una peça curiosa dins la seva producció, atès que, ara per ara, no se li coneix cap 

més treball d’aquestes característiques; no obstant això, ben segur que en devia fer més. 

Respecte a aquest conflicte bèl·lic europeu, tot i que en principi va provocar una 

certa inestabilitat econòmica a Catalunya, amb la declaració de neutralitat d’Espanya, 

les empreses catalanes van veure l’oportunitat d’incrementar la producció. La demanda 

de productes tèxtils que venia de França va afavorir els fabricants llaners i cotoners 

catalans. També van poder obtenir força guanys la indústria naviliera i la minera, 

sobretot de carbó. Així, Barcelona esdevingué una ciutat pròspera amb feina per a 

tothom, gràcies a la demanda de béns manufacturats. Aquesta benaurança econòmica, 

però, va atreure tota mena d’especuladors i, en conseqüència, va sorgir una nova 

burgesia, que, segons Francesc Cabana,77 no tenia res a veure amb l’anterior i que va 

engendrar una primera generació d’homes de negocis. D’altra banda, els diners es van 

concentrar en unes quantes mans i la classe obrera, tot i tenir feina, pagava uns preus 

molt alts —fins i tot superiors als salaris— per obtenir productes de primera necessitat. 

Per aquest motiu, hi va haver diverses revoltes socials i vagues, que van culminar amb 

la vaga general de 1917 i el pistolerisme dels anys vint. 

En aquest context polític i social, Josep Campeny, que ja era conegut a Tarragona per 

haver realitzat la làpida als herois del setge, va rebre l'encàrrec de realitzar el Pas dels 

assots (o de la flagel·lació)78 per la Congregació de la Puríssima Sang, que s’havia 

d’inaugurar durant la celebració de la Setmana Santa «[...] figurará por primera vez en 

la procesión del viernes Santo de este año».79 

Segons el Diario de Tarragona, aquest pas, com a novetat artística de primer ordre, 

constituiria l’atractiu central de la processó: A més, comenta que l’esbós és 

veritablement magistral i inspira devoció i recolliment, recordant els passos de l’escultor 

Juan Martínez Montañés (1568-1649). I afegeix que el misteri aniria acompanyat pels 

joves aspirants a la congregació de la Puríssima Sang, els quals vestirien un model 

                                                 
77 CABANA 1996, p. 92. 
78 La Vanguardia, 1/04/1914, p. 11: «El nuevo paso de la flagelación que acaba de esculpir el conocido 
artista barcelonés don José Campeny, está formado por cinco figuras de tamaño natural, cuyo conjunto 
artístico es imponente, por la expresión dolorida de Jesús y la ferocidad de los sayones que le maltratan. 
La obra escultórica ha sido muy celebrada. La congregación ha nombrado presidente honorario al señor 
arzobispo». 
79 La Vanguardia, 8/04/1914, p. 8; La Hormiga de Oro, 11/04/1914, p. 229. 
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especial en què no faltaria cap detall. Els soldats romans també havien de lluir uns 

vestits nous, actualitzats sota la direcció de Josep Campeny, que produirien un bon 

efecte perquè s'ajustarien fidelment a la història.80 

Pocs dies abans de la Setmana Santa, a causa de l’expectació que havia despertat el 

grup escultòric, el mateix diari va anunciar que el el Pas dels assots ja era a Tarragona i 

que s’esperava l’arribada de Josep Campeny per muntar-lo. També explicava que el pas 

havia causat l’admiració d’aquells que ja l’havien vist.81 

La Congregació de la Puríssima Sang tenia la seu a l’església de Natzaret de 

Tarragona,82 on poc després l’artista tarragoní Salvador Ripoll construí expressament 

una vitrina per guardar-hi el pas.83 

Amb tot, sembla que va ser l’arquebisbe de Tarragona Antolín López Peláez (1866-

1918) —exbisbe de Jaca— qui va tenir la iniciativa d’inaugurar el pas de la flagel·lació 

durant la Setmana Santa de Tarragona, segons es desprèn de la carta que Bartolomé 

Ferrer Bitini va escriure sobre el prelat a El Diario de la Marina de la Habana i que 

més tard va ser reproduïda al Diario de Tarragona. En aquesta carta es comentava 

l’influx que exercia l’arquebisbe a Tarragona i s’afirmava que per tots els racons de la 

ciutat es notava el seu impuls. L’autor destaca la tradició religiosa de l’antiga Tàrraco 

tot comparant-la amb la Setmana Santa de Sevilla. 

Tot seguit comenta que la Setmana Santa de Tarragona va ser molt lluïda i que hi 

havien anat molts forasters sobretot atrets per la novetat del pas de la falgel·lació de 

Campeny, de qui diu que ha donat a la seva obra tot el sentiment religiós propi de la 

seva grandiositat, amb un art robust, exquisit i noble.84 

                                                 
80 Diario de Tarragona, 13/01/1914, p. 2. 
81 «Se ha recibido ya el nuevo paso de La flagelación que ha de concurrir en la próxima procesión de 
viernes santo. Uno de estos días llegará el reputado escultor de Barcelona Sr. Campeny, en cuyos 
talleres ha sido construido, para montar el referido paso que a juicio de las personas inteligentes, es una 
verdadera obra de arte». Diario de Tarragona, 31/03/1914, p. 2. 
82 Església d’origen romànic que fou refeta durant el segle XVI. La imatge actual correspon a la 
restauració del segle XVIII. 
83 «El paso de los azotes que se inauguró en la procesión del Santo Entierro celebrada el año último en 
Tarragona y que tanto llamó la atención por su espléndida belleza, ha quedado instalado en uno de los 
altares laterales de la Iglesia de Pazareth, á cuyo efecto, el artista tarraconense don Salvador Ripoll, ha 
construido una vitrina, inspirándose en el mismo estilo de la iglesia, de efecto sorprendente y que permite 
admirar la obra del escultor Campeny». La Vanguardia, 22/02/1915, p. 9. 
84 «[...] El influjo del Arzobispo, en la vida de Tarragona, se ve en todas partes, y en todos lados se siente 
el empuje formidable de su voluntad. [...] Tarragona, que por su tradición histórica y su carácter 
monumental está capacitada para ser en Cataluña, en lo que a las fiestas de Semana Santa se refiere, lo 
que Sevilla es para Andalucía, ha empezado a sentir los efectos de las iniciativas que su Arzobispo, en los 
actos religiosos de este año. La procesión del Viernes Santo ha sido el clou, por su lucimiento, pues han 
acudido a presenciarla millares de forasteros para ver la novedad que constituía el estreno del paso de la 
Flagelación, grupo escultórico del notable artista señor Campeny, quien ha dado a su obra todo el 
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Pas dels assots (o de la flagel·lació),1914. Tarragona. Obra destruïda el 1936 [Cat. 227] 

Els passos de Setmana Santa són representatius de la cultura popular religiosa i van 

tenir el seu apogeu al segle XVII de la mà de la Contrareforma, que volia apropar la fe i 

l’espiritualitat al poble, mitjançant la commoció que provocaven el realisme de les obres 

d’art. 

L’artista més representatiu en la realització dels passos de la Setmana Santa 

espanyola va ser l’escultor murcià del segle XVIII Francisco Salzillo (1707-1783). La 

seva producció va ser tan imitada que fins i tot en l’actualitat continua essent un punt de 

referència en l’execució d’aquest tipus de peces religioses. 

Estilísticament Josep Campeny va continuar amb la tradició i va fer un grup de cinc 

figures. Al centre hi havia Jesús, lligat a la columna i flagel·lat per dos romans, mentre 

que un tercer soldat estirava la corda. La figura del fill de Déu tenia els genolls 

flexionats, la mirada dirigida al cel i la corona d’espines, que li cenyia el cap. Davant 

seu, un soldat armat amb casc i cuirassa sostenia amb les mans una llança amb què li 

traspassava el costat. 

Malauradament, el Pas dels assots va ser destruït durant la Guerra Civil espanyola, 

juntament altres passos i imatges religioses de Tarragona. Entre les obres desaparegudes 

de l’església de Natzaret, també hi havia el retaule major, obra de Lluís Bonifàs (1730-

                                                                                                                                               
sentimiento religioso de su propia grandiosidad, dentro de los medios de un arte robusto, exquisito y 
noble [...]». «El Sr. Arzobispo y Tarragona», Diario de Tarragona, 10/06/1914, p. 1 
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1786). Pel que fa a la catedral de Tarragona, es va malmetre el popular Misteri dels 

Pescadors, (1713) d’Isidre Espinalt (1658-1737).85 

L’expectació que va generar el Pas dels assots no es va limitar tan sols a la novetat 

dels primers anys, sinó que vint anys després de la seva realització, els diaris que 

explicaven la processó de la Setmana Santa de Tarragona encara en lloaven la vàlua.86 

Amb motiu del tercer centenari de la mort de l’escriptor del segle d’or espanyol, 

Miguel de Cervantes (1547-1616), a Madrid es volia erigir un monument a la seva 

memòria. Per aquest motiu es va convocar un concurs nacional de projectes, en què van 

participar, entre altres, Josep Campeny i l’arquitecte Antoni Vila Palmés,87 amb qui 

l’escultor ja havia presentat, el 1911, un esbós per al monument commemoratiu a les 

Corts, Constitució i setge de Cadis. Recordem que Antoni Vila era el director de 

l’Escola Municipal d'Arts del districte vuitè,88 on Josep Campeny exercia de professor.  

Els cinquanta-tres projectes realitzats per artistes de tot l’Estat que es van presentar a 

aquest certamen, van ser exposats a la mostra del Palau de l’Exposició del Retiro de 

Madrid, que va ser inaugurada pels reis d’Espanya el mes d’octubre de 1915. El 

monarca, després de visitar l’exposició i de parlar amb tots els artistes, va manifestar la 

seva voluntat d’adquirir tots els projectes i destinar-los al Museu d’Art Modern89 per 

compensar la feina dels artistes El Poticiero Universal, que el 5 d’octubre havia relatat 

amb detall la visita reial, va publicar uns dies després que no era possible comprar tots 

els projectes perquè que no hi havia ni diners ni espai per guardar-los. A banda d'això, 

previsiblement no perdurarien en el temps a causa del material amb què estaven fets. 

La Ilustración Artística va publicar algunes fotografies dels projectes presentats, 

entre els que es trobava el de Josep Campeny.90 De tots els esbossos participants, tan 

sols dotze van obtenir vots. D'aquests es van elegir tres: el número 19, de Teodoro 

Anasagasti i Mateo Inurria; el número 5, de Lorenzo Collaunt Valera i Rafael Martínez 

                                                 
85 TRIADÓ 1984, p. 98. 
86 «[...] La flagel·lació de Jesús, esculpida per l’artista Campeny, és una obra reeixida que causa al poble 
una gran devoció pel seu verisme. Pertany als aspirants de la Puríssima Sang que vesteixen túnica 
blanca amb llarg escapulari vermell i cordons del mateix color [...]». BONET, LL. «La Semana Santa a 
Tarragona». Flama, 14/04/1933, p. 4. 
87 Archivo-biblioteca del Patrimonio Nacional. Signatura RB/105. Núm. Inventario FODI 10185806. 
88 L’arquitecte Antoni Vila Palmés era director de l’Escola Municipal d'Arts del districte vuitè, des de 
1904, escola on també impartia classes Josep Campeny. Diario de Barcelona, 20/11/1911, p. 16.658. 
«Le ha sido aceptada á don Federico Fontrodona Ponell las dimisiones que ha presentado de los cargos 
de director y profesor de la Escuela Municipal de Artes y Oficios del distrito octavo. Para cubrir la 
vacante, la comisión municipal de gobernación ha propuesto al arquitecto y profesor de la referida 
escuela don Antonio Vila Palmé», La Vanguardia, 7/02/1904, p. 3. 
89 El Poticiero Universal, 5/10/1915, p. 6. 
90 La Ilustración Artística, 25/10/1915, p. 704. 
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Zapatero; i el número 2 de Baltasar Hernández Briz i Angel Ferrant. Aquests tres 

projectes s’havien de reproduir a doble mida de l’original, en un termini de cinc mesos, 

i, després, escollir-ne el definitiu. Cadascun d'aquests projectes va ser premiat amb 

11.666 pessetes. Finalment el projecte guardonat va ser el de l’escultor Lorenzo 

Collaunt Valera. El monument, però, no es va erigir a la plaça España de Madrid fins 

més tard, els anys 1925-1930.91 

Del projecte de Josep Campeny es conserva una fotografia a l'arxiu de la Reial 

Biblioteca del Patrimoni Nacional de Madrid, però la imatge no és prou clara per fer-ne 

una descripció acurada. No obstant això, podem dir que el projecte estava format per 

dues columnes rematades per al·legories, mentre a la base hi havia l’escultura de Miguel 

de Cervantes. 

Durant els anys que van anar de 1917 a 1923, els carrers de Barcelona es van 

convertir en l’escenari d’una autèntica guerrilla urbana. Són els anys del pistolerisme, 

de les lluites entre els anarquistes del Sindicat Únic i els activistes del Sindicat Lliure, 

protegit —més o menys— per les autoritats i la patronal. En el fons, es tracta d'una 

confrontació armada entre una classe obrera militant i uns empresaris que defensen els 

seus interessos de classe i que posen, per tant, l’ordre públic en el primer lloc de les 

seves prioritats. A final de 1917 van ser assassinats els industrials Tapias, Trinxet, i 

Josep Albert Barret, que també era industrial i director de l’Escola Industrial de 

Barcelona. La situació es va anar agreujant, amb prop de 500 atemptats entre el 1918 i 

1920 contra empresaris, encarregats de fàbrica, sindicats i obrers. A més, a 

començament de 1919 hi va haver la vaga de La Canadenca —la Barcelona Traction, de 

Pearson, la societat domiciliada a Toronto, el Canadà—. La vaga va ser convocada per 

la CNT i considerada com un moviment clarament revolucionari per la burgesia. Els 

anys posteriors, va tocar el rebre a la part obrera i sindicalista. El 30 de novembre de 

1920 va ser assassinat Francesc Layret, un advocat dels treballadors; el 8 de març de 

1921 ho era el president del Govern Eduardo Dato (1856-1921), per un escamot 

anarquista català, i el 10 de març de 1923, Salvador Seguí (1886-1923), el Noi del 

Sucre, el representant més destacat del cenetisme moderat.92
 

Josep Campeny sempre va mantenir una estreta vinculació amb Igualada, com ho 

demostra l’encàrrec que l’any 1918 va rebre per realitzar una làpida dedicada a 

l’eclesiàstic, historiador i abat del Convent de Bellpuig de les Avellanes, Jaume 

                                                 
91 LAVALLE 1995. 
92 CABANA 1996, p. 93. 
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Caresmar (1717-1791), per col·locar-la a la façana de la casa on va néixer.93 En aquesta 

placa podem veure el retrat del prelat, acompanyat dels llibres que feien referència a les 

seves investigacions històriques en arxius. Caresmar està emmarcat per la figura d’una 

dona alada amb una palma a la mà, que recorda la corona que l’escultor va realitzar per 

al cos d’artilleria dedicada als herois del setge de Tarragona, l’any 1911. La dona, 

ajudada per un nen, porta l’escut d’Igualada, mentre que un altre nen subjecta l’escut 

dels monjos premostratencs, orde al qual pertanyia. Al fons, en un relleu pla, s’intueix 

un campanar. 

 

Placa Jaume Caresmar, 1918. Fotografia de AHI [Cat. 230] 

Projecte de monument a l’aviador Salvador Hedilla 

Ja hem explicat abans que Josep Campeny va viure en una època caracteritzada per 

tot tipus de canvis: socials, polítics i econòmics. A això cal sumar-hi els avenços 

mèdics, científics i tecnològics, la qual cosa va motivar que alguns artistes del moment 

se sentissin atrets per nous temes i que els introduïssin als seus treballs. Aquest és el cas 

de l’última obra que va projectar Josep Campeny —d'acord amb la informació de què 

disposem actualment—, però que l'artista no va arribar a fer: es tractava d’un monument 

commemoratiu del món de l’aviació, de l’any 1918. Més concretament, estava dedicat a 

l’aviador Salvador Hedilla (1882-1917), que va morir en un accident aeri al Prat de 

Llobregat. 

L’ésser humà, fascinat des de l’antiguitat pel vol de les aus, havia inventar múltiples 

llegendes i havia imaginat infinites històries sobre la manera de volar. És el cas del mite 

de Dèdal i Ícar, en què l’arquitecte del laberint de Creta recull les plomes d’ocells que 

                                                 
93 «El sabi Caresmar». Llibertat, Igualada 26/09/1918, p. 1. 
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enganxa amb cera per construir unes ales i, d’aquesta manera, poder fugir de l’illa. Però 

la imprudència del fill els conduirà a un destí fatal.  

Així mateix, al llarg de la història hi ha hagut molts artífexs que han enginyat 

artefactes de tota mena per volar. En són un exemple els dibuixos de Leonardo da Vinci 

(1452-1519) o el gravat de Francisco de Goya (1746-1828) “Maneres de Volar”, dins la 

sèrie Els disbarats. Tanmateix, el somni de volar no s’arribarà a fer realitat fins a 

principis del segle XX, quan —amb més o menys controvèrsia sobre qui va ser el primer 

a aconseguir-ho—, els germans Wright van fer volar una aeronau més pesada que l’aire 

(1903), i així van donar pas a la història de l’aviació. 

Pel que fa a l’aviador santanderí Salvador Hedilla, va ser el primer a volar de 

Barcelona a Mallorca i el primer director de l’escola d’aviació de l'Aeroclub de 

Catalunya.94 Aquest pioner de l'aviació a casa nostra va morir —juntament amb el seu 

acompanyant Josep Maria Armangué— en l’accident aeri del 30 d’octubre de 1917, al 

Prat del Llobregat. Evidentment, el fatal accident va commocionar l’opinió pública de 

l’època i tots els diaris es feren ressò de la tràgica notícia. 

Segons consta a les actes de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el consistori es va 

fer càrrec de l’aixecament dels cadàvers i de les despeses de l’autòpsia. Per aquest 

motiu, la societat del Reial Aeroclub de Catalunya95 va manifestar el seu agraïment per 

la gestió realitzada i va comunicar a l’Ajuntament la voluntat d’erigir un monument a la 

memòria de l’aviador. El consistori va autoritzar aquesta iniciativa i va suggerir 

d’aixecar-lo a la plaça de la Constitució o plaça Major. Tot seguit, es va obrir una 

subscripció popular, que fou encapçalada pel rei Alfons XII, amb la quantitat de 250 

pessetes. 

Josep Campeny es va oferir per realitzar el projecte de l’escultura gratuïtament96 i va 

fer una maqueta que fou exposada, el juliol de 1919, al local social del Reial Aeroclub 

de Catalunya. El projecte del monument va agradar força, fet pel qual el Poticiero 

Universal va dir textualment que el projecte de l’insigne escultor era bell i feia honor al 

                                                 
94 Després esdevindrà l’actual Aeroport del Prat. 
95 Arxiu del Prat de Llobregat. Llibre d’Actes 1917, fol. 53. 
96 La Vanguardia, 30/01/1918, p. 5; Madrid Científico, 1918, p. 78. 



 

 

 

338 

llorejat artista.97 També va satisfer els membres de l’alcaldia, que van prometre donar 

facilitats per començar el monument.98 

 
Projecte de monument a l’aviador Salvador Hedilla [Cat. 231] 

Encara que el monument definitiu no es va arribar a realitzar, coneixem el projecte 

gràcies a les fotografies que es van publicar en revistes com Mundo gráfico,99 Hojas 

Selectas,100 i les descripcions d’El Poticiero Universal101 i de La Vanguardia. 

                                                 
97 «El proyecto, que es original del insigne escultor don José Campeny, resulta de un conjunto 
verdaderamente hermoso y hace honor a la fama de tan laureado artista». El Poticiero Universal, 
30/07/1919, p. 1 
98 «Invitados por el Consejo directivo del Real Aero-Club de Cataluña, estuvo últimamente en su local 
social, con el objeto de ver el proyecto de monumento á Hedilla, una comisión del Ayuntamiento del Prat 
de Llobregat, formada por el alcalde don Juan Rosell y los concejales don José Monner y don Alberto 
Fou.  
Una nutrida representación del Consejo directivo hizo los honores de la casa á los visitantes, quienes se 
mostraron encantados de la belleza del proyecto y prometieron dar todas las facilidades para que cuanto 
antes pueda empezarse la construcción del monumento, que como es sabido, ha de emplazarse en la 
plaza de dicho pueblo». El Poticiero Universal, 20/08/1919. 
99 Mundo Gráfico. Revista popular ilustrada, 6/08/1919, portada. 
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L’obra, que havia de ser de pedra i bronze, estava formada pel bust de l’aviador 

Salvador Hedilla sobre un pedestal, que representava una roca envoltada de núvols, dels 

quals sorgien les ales d’un biplà tipus España. Sota el retrat hi havia una al·legoria de 

l’aire, amb la palma del martiri a la mà i una figura masculina que simbolitzava 

l’Aeroclub de Catalunya oferint-li la corona de la glòria. D'acord amb El Noticiero 

Universal, a la base del monument hi havia les ones del mar i una gavina «[...] Las olas 

del mar besan en parte la base del monumento y una gaviota revolotea muy bajo como 

humillada por el vuelo humano». 

Com podem observar en la descripció anterior, Josep Campeny, tot i fer el projecte 

en una data molt avançada, el 1918, en una època en que l’estil que imperava a 

Catalunya era el noucentisme, va realitzar una composició força tradicional, amb la 

presència de símbols i al·legories més propis de monuments decimonònics, amb els 

quals volia exaltar la figura de Salvador Hedilla com a heroi. 

Finalment, direm que la darrera informació de què disposem sobre Josep Campeny 

abans de la seva mort és que va ser designat membre del jurat de la secció d’escultura 

en l’Exposició Nacional de Belles Arts de 1920. El jurat es va elegir mitjançant un 

sorteig entre els artistes guardonats amb una medalla d’honor de primera o segona 

classe. Els membres integrants de la secció d’escultura van ser: Josep Campeny, Juan 

Cristóbal, Julio González Pola, Joaquín Bilbao, Angel Ferrant, Enrique Marin, Rodrigo 

                                                                                                                                               
100 Seguramente que de no haberse malogrado el aviador español Hedilla, rivalizara con los extranjeros 
en el dominio del aparato y la precisión de las evoluciones. Los aficionados a la aviación van a levantar 
a la memoria del valiente aviador español un monumento cuyo modelo acaba de construir el escultor 
Campeny. Representa una roca rodeada de nubes, de cuya vaporosa masa surgen las alas de un biplano, 
tipo “España” que sirve de pedestal al busto del famoso aviador, cuyo vuelo de Barcelona a Baleares a 
través del Mediterráneo, superó en mérito a la travesía del Paso de Calais. Debajo del busto aparece una 
alegoría del Aire, que cimbrea la cabeza del héroe con la palma del martirio, y desde la roca una varonil 
figura, que simboliza el Aero-Club de Barcelona, le ofrece la corona de gloria. («La aviación al día» 
Hojas Selectas, 1919, p. 837). 
101 «Terminada la “maquette” del monumento que por iniciativa del Real Aero Club de Cataluña va á 
erigirse, por suscripción popular, a la memoria del inolvidable héroe de la travesía Barcelona á Palma, 
ha quedado expuesta, para que el público pueda verla, en uno de los salones del Real AeroClub. 
El proyecto, que es original del insigne escultor don José Campeny, resulta de un conjunto 
verdaderamente hermoso y hace honor á la fama de tan laureado artista. 
Representa una tosca roca perdida por lo alto de las nubes, de las cuales surgen las alas de un biplano 
que recuerdan las del tipo de caza “España”, y sobre este pedestal se halla colocado el busto de Hedilla. 
Una figura alegórica del aire pasa volando por debajo del busto para dejar la palma del martirio, 
mientras desde tierra un moceton bien musculado, que representa el Aero Club, le hace ofrenda de la 
corona de gloria. Las olas del mar besan en parte la base del monumento y una gaviota revolotea muy 
bajo como humillada por el vuelo humano. 
Tales son los rasgos más salientes del proyecto del señor Campeny, que ha merecido unànimes elogios de 
cuantos han podido admirarlo. 
En el Real Aero Club de Cataluña ha quedado de nuevo abierta con este motivo la lista de suscripción que 
se dignó encabezar S.M. el rey y que se publicarà completa otro dia». (El Poticiero Universal, 
30/07/1919, p. 1). 
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de Figueroa Torres. I els suplents: Josep Ortells, Ezequiel Ruiz Martinez, Antonio 

Perera, Josep Montserrat, Manuel Fuxà, Mariano Benlliure, i Eugenio Martín de 

Laurel».102 

Josep Campeny finà el dia 21 gener de 1922, als 64 anys, al carrer Mozart número 18 

de Barcelona103 víctima d’una broncopneumònia. Els diaris publicaren la notícia, tot i 

que el ressò que tingué no fou comparable al gran artista que havia estat. 

La Vanguardia va publicar l’esquela mortuòria el dia 22 de gener a la tercera pàgina, 

en què destacava la seva tasca docent: «profesor de modelado y dibujo de la Escuela de 

Artes y Oficios». L’enterrament tingué lloc l’endemà, dia 24, a les 9 h del matí. 

També es va fer ressò de la mort de l'escultor el diari de madrileny l’Heraldo de 

Madrid, el qual va expressar que l’escultor gaudia de simpaties dins el món de l’art i 

que per aquest motiu la seva pèrdua havia estat molt sentida.104 

 

 

                                                 
102 La Época, 21/04/1920, p. 6. 
103 Certificat de defunció: Registro civil de Barcelona, distrito de la concepción, núm. 156. 
104 «Gozaba de generales simpatias en el mundo del arte, por lo que su muerte ha sido muy sentida». 
Heraldo de Madrid, 24/01/1922 (p. 2 de l'edició de nit). 
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Consideracions prèvies  

La finalitat d’aquest catàleg ha estat recopilar i documentar el major nombre d’obres 

possibles de l’escultor Josep Campeny Santamaria. Tanmateix, convé explicar que 

després de fer una recerca exhaustiva de les escultures, moltes avui encara s’han resistit 

a ser localitzades. El motiu principal es deu al fet que algunes peces han estat 

destruïdes, sobretot guixos, i d’altres probablement es troben en col·leccions privades 

no identificades. 

Així doncs, davant la dificultat de trobar obres, aquest repertori escultòric ha estat 

elaborat gràcies a diverses imatges documentades a la premsa de l’època, a fotografies 

conservades en arxius, a catàlegs d’exposicions celebrades en vida de l’artista i a peces 

localitzades en museus, antiquaris, col·leccionistes i subhastes. 

Igualment, cal apuntar que la majoria de les escultures estudiades a partir de les 

imatges publicades a les revistes de l’època han presentat un inconvenient a l’hora 

d’analitzar la peça, ja que a causa de la poca qualitat de les fotografies antigues, no es 

poden apreciar bé ni els detalls ni la qualitat de la superfície de l’escultura, com tampoc 

no se’n pot copsar el volum. Per tant, atesa la dificultat de la seva observació, en el 

catàleg raonat es fan poques referències al tractament de l’obra. 

Hem organitzat el material de la manera següent: Inventari + Catàleg + ESTUDI 

[Anàlisi de l’obra]. 

Per començar, s’ha donat un número a cada escultura, per bé que n’hi ha algunes que 

presenten diversos exemplars realitzats en diferents materials, (terracota, guix, bronze, 

marbre...). En aquests casos s’ha dissenyat una fitxa general amb tota la bibliografia, i 

després una per a cada peça.  

Quan és un grup format per diverses figures, s’ha assignat un número a la fitxa 

general del conjunt i una lletra a la resta. Després, s’ha seguit aquest ordre quan es tracta 

d’una mateixa obra feta en sèrie, sobretot terracotes, de les quals hi ha diverses unitats. 

S’ha de tenir en compte que d’algunes obres només en sabem el nom mentre que 

d’altres tan sols en tenim una fotografia. Aquest fet pot comportar que trobem una 

mateixa escultura repetida en dues fitxes del catàleg com si fossin dues peces diferents. 
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Pel que fa als títols de les escultures, la imprecisió d’alguns ―com els dels bustos de 

Torera, Picadora, Carmen, Maja― complica la identificació i classificació d’aquestes 

peces. Així mateix, hi ha obres que es coneixen per més d’un títol i en aquest cas s’han 

posat tots. 

Quant a l’exposició fotogràfica de treballs de Josep Campeny realitzada a Igualada 

l’any 1958 amb motiu del centenari de l’artista, s’ha optat per citar-la de la manera 

següent: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Respecte a les obres que han estat subhastades en els últims anys, a la fitxa s’ha 

indicat el preu de sortida a subhasta i en alguns casos el preu de martell. De la mateixa 

manera, també s’ha introduït el preu de venda que constava als catàlegs de les 

exposicions de Belles Arts. 

Al final del repertori d’escultures s’hi han inclòs els dibuixos, sobretot paisatges, que 

abans de la seva dispersió formaven part d’un bloc d’apunts que de ben segur 

acompanyaria l’escultor en algun dels seus viatges. 

Per acabar, els documents dels cementiris de Barcelona porten el número d’expedient 

i de la caixa on estaven arxivats quan es desaven a la sala de juntes del cementiri del 

Poblenou ja que, entorn de l’any 2009, es van traslladar a l’Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona, antic Arxiu Municipal Administratiu. 
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�úmero: 1 

Un gos  

1877 

Fonts documentals impreses: Catálogo 1877, p. 40. 

Exposicions: Manifestació de Productes Catalans de Ciències, Lletres i Belles Arts, 

Agricultura i Indústria, mostra que es va inaugurar el 4 de març de 1877 a l’edifici de la 

Universitat de Barcelona. Núm. catàleg 200. 

 

 

La primera obra de Josep Campeny de la qual tenim notícia és la representació d’un 

gos que va presentar a l’exposició de productes catalans de ciències, lletres i belles arts 

que es va celebrar a l’edifici de la Universitat de Barcelona l’any 1877. L’escultor va 

realitzar aquesta peça quan tenia 19 anys i feia l’últim curs a l’Escola de Belles Arts de 

la Llotja. Pel que fa al tema, hem de dir que aquesta escultura d’un gos representaria el 

començament de tota una sèrie de treballs sobre animals amb els quals va esdevenir un 

artista de prestigi. 

 



 

 

 

346 

�úmero: 2 

Còpia dels quatre atlants del basament de l’altar major de Santa Maria d’Igualada 

c. 1878 

Fonts documentals impreses: Eco del �oya, 27/10/1878, p. 3. 

 

 

El vincle que Josep Campeny va mantenir amb la seva localitat natal d’Igualada, es 

posa de manifest en la felicitació que des de les pàgines del diari Eco del �oya s’adreçà 

a l’escultor per la realització de les còpies dels quatre atlants del basament de l’altar 

major de l’església de Santa Maria d’Igualada. El retaule del segle XVIII fou executat 

pels artistes Jacint Morató i Josep Sunyer. 

«Felicitación.- Se la damos al aventajado escultor D. José Campeny, hijo de esta 

villa, por las parecidas copias que ha sacado de las cuatro estaciones que similan 

el basamento del altar mayor de Sta. María. Atendido el breve tiempo que en ello 

ha empleado, su juventud y su afición al arte, le auguramos un porvenir honroso y 

halagüeño».1 

 

                                                 
1 Eco del �oya, 27/10/1878, p. 3. 
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�úmero: 3 

Retrat 

1879 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

 

 

Tot i que desconeixem com era l’escultura que cita la Doctora Isabel Coll al llibre 

Escultura catalana del segle XIX. Del �eoclassicisme al Realisme. Apuntem que es 

tractaria d’un dels nombrosos bustos retrats que Josep Campeny va realitzar per 

encàrrec de figures destacades de la burgesia barcelonina. 
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�úmero: 4 

Prometeu encadenat 

1879 

Guix 

Localització: Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, 

(Igualada).  

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 

29/04/1879, p. 4.930; P.O. «Prometeo», La Colmena de 

Igualada, 6/03/1881, p. 1; ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363. 

Bibliografia: Exposición 1958, p. 3;  MARAGALL 1975, p. 

22; RIBA 1988, p. 64; CATALÀ 2001, pp. 29, 33; OLIVA 2007, pp. 29, 30; MELENDRERAS 

2007-2008, p. 158; OLIVA 2012, p. 188. 

Exposicions: Sala Parés, abril de 1879; Exposició Centenari Campeny, Igualada, 1958. 

 

 

Josep Campeny modelà el cos nu del captiu Prometeu retorçant-se pel dolor després 

que Zeus l’encadenés a una roca del Caucas com a càstig per robar el foc als déus a fi de 

donar-lo als homes, i on una àguila se li menjava el fetge cada dia fins que Hèrcules 

l’alliberà en un dels seus treballs.  

L’escultura presenta influència de l’obra Prometeu encadenat, d’Antoni Fabrés de 

1876, tot i que el rostre ens remet directament a l’obra hel·lenística del Laocoont. El 

mateix tema però també el van representar d’altres artistes dins la història de l’art, entre 

els quals destaca l’escultor francès Nicolás Sebastien Adam, que l’executà l’any 1762, i 

que avui es conserva al Museu del Louvre. 

L’obra en guix que es va exposar a la Sala Parés el mes d’abril de 1879, va ser 

adquirida poc després per Domènech Morera, un soci de l’Ateneu Igualadí de la Classe 

Obrera que la donà a l’entitat, on fou col·locada al saló de lectura. 

L’any 1872 J. Ros Sabaté va fer una còpia en bronze que es col·locà a la plaça de 

Sant Miquel d’Igualada. 
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�úmero: 4 a 

Prometeu encadenat 

Bronze  

Localització: Plaça de Sant Miquel d’Igualada. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, pp. 29 i 33; OLIVA 2007, pp. 

29, 30; OLIVA 2012, p. 190. 

Observacions: El guix original de l’any 1879 es 

conserva a l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. 

 

 

Tot i que en un principi l’obra en guix Prometeu no va ser concebuda com a 

escultura pública, es va fondre en bronze l’any 1972, i es va col·locar a la plaça de Sant 

Miquel d’Igualada. 

L’obra mitològica representa el suplici de Prometeu en què una àguila se li menja el 

fetge diàriament per haver robat el foc als déus a fi de donar-lo als homes.  
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�úmero: 5 

El fill pròdig 

1879 

Font documental manuscrita: AMCB: Serie B. Expediente relativo a la Pensión 

Fortuny, [...]. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 14/09/1879, p. 10.560; OSSORIO 

1883; ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363. 

Bibliografia:  ELIAS 1928, p. 46; CATALÀ 2001, p. 26; MELENDRERAS 2007-2008, p. 158 

Exposicions: Aquesta obra fou exposada junt amb la resta de treballs dels opositors a la 

Pensió Fortuny al Saló de sessions de l’Acadèmia de Belles Arts, segon pis de la casa 

Llotja, a mitjans de setembre de l’any 1879. 

 

 

Josep Campeny va participar al concurs de la Pensió Fortuny d’escultura de l’any 

1879. L’exercici més important va consistir en la representació del tema bíblic El fill 

pròdig del qual el jurat ―compost per Lluís Rigalt, Cayetano Vidal y Valenciano, Josep 

Mirabent, Miquel i Badia, Agapit Vallmitjana i Rosend Novas― va valorar que les 

extremitats estaven ben modelades però que el cap i el tronc estaven poc aconseguits.  
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�úmero: 6 

Bust en terracota d’una coneguda persona de la ciutat de Barcelona 

1880 

Terracota 

Exposicions: Sala Parés, febrer de 1880. 

Font documental impresa: «Moviment Cientifich y Artistich», Diari Català, 

26/02/1880, p. 419. 

 

 

Tot i que ignorem la identitat del personatge retratat, el Diari Català va destacar la 

semblança del bust ― que fou exposat a la Sala Parés el mes de febrer de 1880 ― i 

elogià les qualitats de l’artista en l’art del modelat:  

«Lo jove esculptor señor Campeny té exposat un busto en terra cuita, retrato 

d’una coneguda persona d’aquesta ciutat. La semblansa es notable y lo modelat 

conforma una vegada més les disposicions que en mes d’una vegada ha demostrat 

lo jove artista». 2 

L’habilitat de Josep Campeny per a la realització de retrats que ja s’observa en les 

seves primeres obres li va proporcionar al llarg de la seva carrera molts encàrrecs com a 

escultor. 

                                                 
2 «Moviment Científich y Artistich», Diari Català, 26/02/1880, p. 419. 
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�úmero: 7 

Grup d’un cérvol i un gos 

1880 

Terracota 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 30/09/1880, p. 11.576. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Sala Parés, setembre de 1880. 

 

 

Aquesta peça que Josep Campeny va exposar a la Sala Parés el mes setembre de 

1880 és una de les seves primeres obres animaliers, de la que el Diario de Barcelona va 

comentar «[...] un grupo de un ciervo y un perro abocetado con facilidad». 
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�úmero: 8 

Chien-loup 

1880 

Font documental impresa: GALLARD, A. «Belles Arts», La Il·lustració Catalana, 

20/12/1880 p. 136; La Colmena de Igualada, 9/01/1881, p. 5. 

Exposicions: Sala Parés, desembre de 1880. 

 

 

Tot i que fins el moment encara no hem localitzat aquesta peça, la premsa de l’època 

ens indica que Josep Campeny la va exposar a finals de l’any 1880 juntament el bust 

d’una Manola a la Sala Parés de Barcelona.3 Obres sobre les quals el crític A. Gallard va 

comentar a La Ilustració Catalana que el gos que estava ajagut estava fet amb 

desimboltura i demostra els molts estudis que n’havia fet l’escultor. El dibuix és 

incorrecte en les parts inferiors, ja que la pota no descansa i és desproporcionada. El cap 

està ben executat i millor sentit. En el conjunt s’hi veu la casta de gos llop. 4 

                                                 
3 Diario de Barcelona,11/12/1880, p. 14.562. 
4 GALLARD, A. La Il·lustració Catalana, 20/12/1880, p. 136. 
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�úmero: 9 

Manola 

1880 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 11/12/1880, p. 14.562; Diari Català. 

Polítich y literari, 12/12/1880, p. 573 

Exposicions: Sala Parés, desembre de 1880. 

 

 

Josep Campeny va realitzar un bon nombre d’escultures de Manoles amb diverses 

variants, ja que aquestes peces tenien una gran acceptació entre la burgesia de l’època. 
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�úmero: 10 

Mefistòfil 

1881 

Terracota 

Font documental impresa: Diario de Barcelona 17/02/1881, p. 2.044; La Renaixensa 

17/02/1881, p. 1.061; PRIETO, F. «Bellas Arts», La Ilustració Catalana, 20/02/1881, p. 

183; Gaceta de Cataluña, 21/02/1881, p.1. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Sala Parés, febrer de 1881. 

 

 

El mes de febrer de 1881, Josep Campeny exhibí la terracota Mefistòfil a la Sala 

Parés de Barcelona. Escultura basada en el llibret de l’òpera d’Enrich Boito5 que alhora 

s’inspirà en l’obra literària Faust, de Johann Wolfgang von Goethe, on el protagonista 

ven la seva ànima al diable a canvi de coneixement.  

El personatge Mefistòfil estava representat en actitud de xiular. Segons deduïm de les 

paraules del crític de La Renaixensa Carles Pirozzini, aquest treball no devia ser massa 

reeixit ja que diu que és «una figureta sense pretensions».6 

Així mateix, a la Gaceta de Cataluña es va comentar que en ser de reduïdes dimensions 

quedava dispensada de la crítica, però que l’actitud era natural i espontània.7 

                                                 
5 A La Renaixensa hi posa Enrich Boito, però l’autor es deia Arrigo. 
6 «[...] De la estatueta del senyor Campeny, representant lo tipo del Mefistòfeles d’Erich Boito, casi res 
podém dirne, puig á més d’esser una figureta sens pretensions, la estranya manera de colocarla, 
despossehida de las més indispensables condicions de distancia y visualitat nos privan de ferne judici ab 
coneixement de causa. Si l’ha colocada lo señor Parés ho sentim per l’autor; si l’ha colocada l’autor 
shaurá de convencer de que no tots ni la majoria dels que visitan setmanalment aquests lloch son nanos». 
PIROZZINI, C. «Bellas Arts». La Renaixensa, 17/02/1881, p. 1.061. 
7
 R.D. «Bellas Artes» Gaceta de Cataluña, 21/02/1881, p. 1. 
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�úmero: 11 

Grup en terracota 

1881 

Terracota 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 16/03/1881, p. 3.180; PIROZZINI, C. 

La Renaixensa, 19/03/1881, p. 1.741; PRIETO, F. «Bellas Arts», La Ilustració Catalana, 

20/03/1881, p. 208. 

Exposicions: Sala Parés, març de 1881. 

 

 

Tot i que ara per ara ignorem com era aquest grup, destaquem les crítiques i 

comentaris que es van publicar a la premsa de l’època. 

Carles Pirozzini des de les pàgines de la Renaixensa prestigià aquest grup que Josep 

Campeny presentà en terra crua a la sala Parés, i del que ressaltà el tractament esbossat: 

«[...] Crònica general: Las obras esposadas en la galeria Parés. [...] Del primer 

es un grup, en terra crua, abocetat y tractat molt lleugerament, deixant entreveure 

qualitats notables en son autor, essent molt celebrable l’interés que pasa lo 

senyor Campeny en sortirse de la rutina, intentant lo grupo, per lo qual no dubtem 

té felissas disposicions.8  

Per la seva part, El Diario de Barcelona va dir «[...] un grupo del sr. Campeny 

movido en las líneas y apuntado con soltura».9 

Així mateix, Frederich Prieto des de La Ilustració Catalana, va comentar que tot i que 

el grup presentava alguna desproporció, aquest estava apuntat amb desimboltura.10 

                                                 
8 PIROZZINI, C. La Renaixensa, 19/03/1881, p. 1.741. 
9 Diario de Barcelona, 16/03/1881, p. 3.180. 
10 PRIETO, F. «Bellas Arts». La Ilustració Catalana, 20/03/1881, p. 208. 



 

 

 

357 

�úmero: 12 

Dos nois saltant un sobre l’altre 

Saltar i parar; Salta cabrillas, Jugando al paso, �ens 

jugant, Golfillos saltando, Muchachos jugando a salta 

caballo. 

«J. CAMPE�Y » a la base. 

c. 1881 

Grup en guix 

110 x 80 cm 

Localització: Escultura no localitzada. 

Font documental impresa: La Colmena d´Igualada, 9/01/1881, p. 6; Catálogo 1881, 

p. 137; PIROZZINI, C. «Catalunya á la Exposició Nacional de Bellas Arts» III. La 

Renaixensa. Diari de Catalunya. 7/04/1881, p. 2.173; La Ilustración, 6/08/1882, p. 385; 

La Ilustración, 30/12/1883, pp. 65, 70; La Ilustración, 18/05/1890, p. 318; OSSORIO, 

1883; Catálogo 1888, p.24; P DEL O. [Roca i Roca, J.], «Excursions per l’Exposició 

XVIII. Palau de Belles Arts. Escultura», L’Esquella de la Torratxa, 27/10/1888, pp. 

676, 678; ELÍAS DE MOLINS 1889; Boletín 1890, p. 4; La Ilustración Artística, 

16/05/1892, p. 314; La Renaixensa, 23/03/1893, p. 2.931; Asociación de Arquitectos de 

Cataluña. Anuario 1903, p. 59; OSORIO GALLARDO, C. Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 4. 

Bibliografia: ELIAS 1928, II, p. 46; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 32; 

MELENDRERAS 2007-2008, p. 158; ALTADILL 2008, p. 75. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts de Madrid de 1881, núm. cat. 726; 

Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú 1882; Exposició de Belles Arts de Madrid 

1883; Exposició Universal de Barcelona 1888, núm. cat. 433; Exposició Sala Parés 

Barcelona març de 1891; Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958.11 

Observacions: El mateix artista la va donar al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la 

Geltrú l’any 1890. 

Més tard aquesta obra es va fondre en bronze a la foneria Masriera i Campins.  

 

Al Palau Montaner ―avui Delegació del Govern a Catalunya― hi ha una versió en 

bronze, de petites dimensions, fosa per Masriera i Campins. 

                                                 
11Exposició celebrada al Círculo Mercantil d’Igualada, on només hi havia l’escultura Daina atacada per 
una àguila, i la resta eren fotografies de les obres. 
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Així mateix, al Passeig de Badalona trobem una font coronada pel mateix model 

d’aquesta escultura.  

En aquesta escultura Josep Campeny mostra el joc popular infantil que consisteix a 

fer que un noi salti per sobre d’un altre. La peça destaca pel moviment i presenta un 

tractament acurat de les figures. 

Pensem que l’artista tenia predilecció per aquesta obra ja que al llarg de la seva 

carrera la va exposar en diverses ocasions. Així mateix, la família conserva una 

fotografia d’aquesta escultura dedicada a la que seria la seva esposa: «A Juanita Arró. 

Recuerdo de Josep Campeny».12 

La primera notícia que tenim d’aquesta peça és en relació amb l’Exposició Nacional 

de Belles Arts de Madrid de 1881, en la qual va obtenir una medalla de 3a classe. 

L’any següent Josep Campeny la va mostrar a l’Exposició Regional de Vilanova i la 

Geltrú de 1882. I anys més tard la va exhibir a l’Exposició Universal de Barcelona de 

1888.  

En la crònica que la revista L’Esquella de la Torratxa publicà d’aquesta exposició hi 

havia un dibuix satíric de l’escultura amb la llegenda «Lo torn dels partits», clara 

al·lusió política a l’alternança del govern, a Espanya, de Mateo Sagasta, representant del 

partit lliberal, i Cánovas del Castillo, representant del partit conservador. 

El crític va comentar: «Lo grupo de nens jugant a salta y para de Campeny es 

graciosot y no poca intenció [...]».13 

L’any 1891 aquesta escultura de dos nois saltant un sobre l’altre es exposar a la Sala 

Parés de Barcelona. Així mateix, també la podem veure al dibuix del taller i al 

saloncillo que la revista La Ilustración Artística va publicar el 16 de maig de 1892. 

L’any 1904 aquesta peça va ornamentar la sala del diari El Liberal que Josep 

Campeny va decorar per celebrar una festa infantil a benefici dels nens pobres de la 

ciutat. 

De la mateixa manera, Dos nois saltant un sobre l’altre també es va exhibir a 

l’Exposició que es va celebrar al Círculo Mercantil d’Igualada l’any 1907. Al Palau 

Montaner de Barcelona -seu de la Delegació de Govern a Catalunya des de 1980- hi ha 

una variant en bronze de reduïdes dimensions d’aquesta escultura a la qual li falta el 

cistell d’entremig de les cames.  

                                                 
12 Fotografia que conserva la família i que Josep Campeny va dedicar a la que seria la seva dona. 
13 P del O [J. ROCA I ROCA] «Excursions per l’Exposició XVIII. Palau de Bellas Arts. Escultura». 
L’Esquella de la Torratxa, 27/10/1888, pp. 676, 674. 



 

 

 

359 

També a Badalona hi ha una font ornamentada amb aquest mateix model que es basa 

en un dels projectes que l’artista va presentar, l’any 1913, a l’Ajuntament de Barcelon 

per tal de realitzar una segona tongada de fonts, que finalment va fer l’escultor Eduard 

B. Alentorn. 
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�úmero: 12 a 

Dos nois saltant un sobre l’altre 

Bronze. Fos per Masriera i Campins. 

c.1892 

Localització: Palau Montaner. (Avui seu de la Delegació de 

Govern a Catalunya).  

Font documental: AFCH (Arxiu Foneria Codina Hermanos, 

Madrid), “Libro obras realizadas 1892-1896”.  

 

Peça de reduïdes dimensions ―fosa en bronze per la casa Masriera― que es troba al 

Palau Montaner de Barcelona. Aquesta presenta una variant respecte l’original en guix 

de l’any 1881 ja que els nens no tenen el cistell entremig de les cames. 
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�úmero: 12 b 

Font de Dos nois saltant un sobre l’altre  

Bronze 

Localització: Rambla de Badalona cantonada carrer d’en 

Prim. 

Font documental manuscrita: AMCB (Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona), Obres públiques, Expedients 

nous. Exp. 880, Any 1930, fol 113.  

Font gràfica: Núm. 7: Font de pedra de Figueres i bronze d’una canella. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958 

Observacions: Fins l’any 2010 la base de l’escultura era una font, però aquesta es va 

substituir pel peu actual en la remodelació que es va fer l’any 2011.  

 

 

Josep Campeny va realitzar la primera tongada de fonts artístiques de Barcelona que 

es van inaugurar l’any 1912.  

Poc després se’n faria una segona tanda en què l’escultor va presentar diversos 

projectes entre els quals es troba aquesta escultura. 

A l’expedient de l’Ajuntament de Barcelona es conserva la fotografia d’un projecte 

assenyalat amb el núm. 7, titulat: Font de pedra de Figueres i bronze, d’una canella, on 

tan sols hi ha el nen que salta sobre un montícle amb forma de lleó.  

Finalment, l’ajuntament va decidir encarregar les fonts artístiques a l’escultor Eduard 

B. Alentorn, i per aquest motiu Josep Campeny va utilitzar el model que havia presentat 

per realitzar una font a Badalona. 

És curiós observar que l’artista igualadí per fer aquesta escultura va triar un model 

que havia fet a començaments de la seva carrera l’any 1881. 
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�úmero: 13 

Soldat romà 

1881 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 
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�úmero: 14 

Al·legoria de la caça 

«J.Campeny 82» 

1882 

Terracota i estuc pintat 

58 x 43 cm 

Localització: Col·lecció Jaume Saumell. 

Subhastes: Sala de Subhastes Arce, Barcelona, juliol 

2010, núm. 540. 

 

 

Obra de joventut de Josep Campeny en la que s’observa el seu interés pels animals, i 

molt especialment pels ocells que semblen modelats a partir de l’estudi del natural. 



 

 

 

364 

�úmero: 15 

Pro pàtria 

Anterior a 1889 

Guix 

Bibliografia: ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-

2008, p. 158. 
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�úmero: 16 

Bust de gal 

1882 

Terracota 

Font documental impresa: BARADO, F. «Belles Arts» La Ilustració Catalana, 

15/02/1882, p. 63; La Renaixensa, 22/02/1882, p. 1.182; Gaceta de Cataluña, 

22/02/1882, p. 1; Diario de Barcelona, 23/02/1882, p. 2.374. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

Exposicions: Sala Parés, febrer de 1882. 

 

 

Josep Campeny va exposar a la Sala Parés ―el mes de febrer de 1882― una 

terracota que representava el bust d’un gal. Tot i que no disposem de cap imatge de la 

peça, hem de dir que va cridar l’atenció dels crítics a la premsa, els quals van fer 

diverses observacions i en van destacar el tractament del modelat. 

F. Barado, crític de La Ilustració Catalana, va explicar que l’escultor exposava a la 

Sala Parés un tipus guerrer gal o germànic que es cobria el cap amb un casc. Aquest 

presentava les faccions dures i vigoroses, i hercúlies formes. Així mateix, l’autor 

reconeix que és difícil traduir una expressió determinada en certa classe de bustos, i 

comenta que la terracota és de factura desembarassada. Finalment, considera que l’obra 

respira la genialitat de l’autor.  

De la mateixa manera, Carles Pirozzini va comentar que la peça pertanyia a 

l’escultura ornamental, per a la qual l’artista va demostrar no poques facultats. El 

modelat del bust és granat i de bon efecte, la construcció de la testa és proporcionada, en 

canvi el pit és una mica deprimit i estret. En conjunt, però, considera que la impressió és 

bona i té caràcter».14 

També el Diari de Barcelona va expressar que era una obra concebuda amb vigor i 

modelada amb notable intel·ligència.15 I La Gaceta de Cataluña va afegir que era una 

grandiosa testa de caràcter, de gran efecte, que revela les qualitats de l’escultor.16 

 

                                                 
14 PIROZZINI, C. «Belles Arts». La Renaixensa. Diari de Catalunya, 22/02/1882, p. 1.182. 
15 Diario de Barcelona, 23/02/1882, p. 2.374. 
16 Gaceta de Cataluña, 22/02/1882, p. 1. 
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�úmero: 17 

+ostre Pervindre 

1882 

Font documental impresa: BARADO, F. «Belles Arts», La Ilustració Catalana, 

15/04/1882, p. 110. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

Exposicions: Sala Parés, abril de 1882. 

 

 

Tot i que no disposem de cap imatge d’aquesta peça, la revista La Ilustració 

Catalana comentà que l’escultura personificava en la figura pensadora d’un jornaler, 

molt ben plantada, la trista situació a la qual podia arribar la indústria. 

Pensem que aquesta obra mostrava certa influència de l’escultura francesa. 
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�úmero: 18 

Músic ambulant 

c. 1882 

Font documental impresa: La Vanguardia, 15/03/1882, p. 1.697; OSSORIO 1883-84; 

Bibliografia: BÉNEZIT 1911; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 158. 

Exposicions: Sala Parés, març de 1882. 

 

 

En moltes de les seves escultures Josep Campeny representava escenes quotidianes 

que observava pel carrer, com per exemple els músics ambulants. Amb aquestes obres 

podem considerar l’artista un cronista de la seva època. 
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�úmero: 19 

Espadatxí, amb xamberg i embolcallat amb una capa 

1882 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 14/06/1882, p. 7.387; PIROZZINI, C. 

«Bellas Arts». La Renaixensa. Diari de Catalunya, 15/06/1882, p. 4.526. 

Exposicions: Tenda El Arte, al carrer de l’Arc de Santa Eulàlia, que era propietat de 

Vancells, juny de 1882. 

 

 

Per bé que encara no hem localitzat aquesta escultura, sabem gràcies als diaris del 

moment que era una obra molt recomanable per la seva actitud expressiva i que, malgrat 

que tenia alguna desproporció, estava ben plantejada. 
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�úmero: 20 

Picadora o torera  

1882 

Terracota 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 15/12/1882, p. 1.5165; Gaceta de 

Cataluña, 16/12/1882, p. 1; La Ilustración, 17/12/1882, p. 63. 

Exposicions: Sala Parés, desembre de 1882. 
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�úmero: 21 

Una torera  

1882 

Terracota 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 25/05/1882, p. 6.539; Gaceta de 

Cataluña, 27/05/1882 , p. 1; La Renaixensa, 25/05/1882, p. 4.086. 

Exposicions: Sala Parés, maig de 1882. 
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�úmero: 22 

Bust de Sancho Panza 

1882 

Terracota 

Bibliografia: ALTADILL 2008, p. 75. 

Exposicions: Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú, 1882. 

 

 

El bust de Sancho Panza, escuder fidel del Quixot, s’emmarca dins l’escultura 

anecdòtica característica de l’època, que va presentar a l’Exposició Regional de 

Vilanova i la Geltrú de l’any 1882. 
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�úmero: 23 

Cap d’Índia 

1882 

Terracota 

Font documental impresa: Gaceta de Cataluña, 2/04/1882, p. 1; La Vanguardia, 

28/03/ 1882, p. 1.992. 

Bibliografia: ALTADILL 2008, p. 75. 

Exposicions: Sala Parés 1882; Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú, 1882. 

 

 

La representació de les diferents races humanes era una qüestió d’arrel romàntica que 

interessava força a l’època, per això tan sols cal recordar els articles publicats sobre 

aquest tema en diverses revistes. 

Josep Campeny, juntament amb aquest Cap d’Índia, també va presentar a l’Exposició 

Regional de Vilanova i la Geltrú un bust d’indi amb el qual creiem que formaria parella. 
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�úmero: 24 

Bust d’Indi 

1882 

Terracota 

Bibliografia: ALTADILL 2008, p. 75. 

Exposicions: Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú, 1882. 

 

 

Bust presentat a l’Exposició Regional de Vilanova i Geltrú que deuria formar parella 

amb el d’una índia. 

Tot i que encara no hem localitzat l’obra, aquesta representaria l’interés que 

despertaven les diferents races a l’Europa a finals del segle XIX. 
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�úmero: 25 

Asiàtica 

1882 

Terracota 

Font documental impresa: La Vanguardia, 28/03/1882, p. 1.992. 

Exposicions: Sala Parés, març de 1882. 

 

 

La realització d’aquesta escultura representaria un bon exemple de l’interés que 

despertava el tema de les diverses races humanes a l’Europa de l’època. 
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�úmero: 26 

Bust de xinès 

1883 

Terracota pintada imitant el ferro oxidat 

Mida natural. 

Font documental impresa: La Vanguardia, 16/01/1883, p. 340; Diario de Barcelona, 

18/01/1883, p. 786. 

Exposicions: Sala Parés, gener de 1883. 

 

 

En aquests anys Josep Campeny es va interessar pels rostres exòtics de les diverses 

ètnies humanes. Així doncs, el mes de gener de 1883 va exposar a la Sala Parés el bust 

científic realitzat en terracota que representava un xinès de mandíbula ampla i pòmuls 

sortints executat del natural i modelat amb fermesa i caràcter. L’obra resultava original 

ja que estava pintada imitant el ferro oxidat, fet amb banys del color de l’òxid i els 

brunyiments amb “plumbagina”. 
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�úmero: 27 

Bust retrat 

1883 

Font documental impresa: La Vanguardia, 24/03/1883, p. 1.889; PIROZZINI, C. «Bellas 

Arts», La Renaixensa, 21/03/1883, p. 1.713. 

Exposicions: Sala Parés, març de 1883. 

 

 

Tot i que desconeixem la identitat del personatge retratat, La Vanguardia va 

destacar-ne el treball tot dient que a la Sala Parés hi havia un bust de Josep Campeny 

ben entès i modelat amb facilitat i encert.17 

                                                 
17 La Vanguardia, 24/03/1883, p. 1.889. 
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�úmero: 28 

Retrat de Lleó Fontova 

1883 

Font documental impresa: Lo �unci, any VIII, crida 288, 15/03/1883; La Vanguardia, 

17/03/1883, p. 1.740; Esperit Català, 18/03/1883, p. 6; La Vanguardia, 4/04/1883, p. 

2.133; La Ilustración. Revista semanal, 8/04/1883, p. 219. 

Bibliografia: MARAGALL 1975, p. 28; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Sala Parés, març de 1883. 

 

 

Com a retratista, Josep Campeny va modelar el bust de personatges rellevants de la 

societat catalana com el del director de Teatre Català, Lleó Fontova (1838-1890), que va 

ser exposat a la Sala Parés el mes de març de 1883. 

La crítica de la premsa de l’època va destacar que el bust tenia molta semblança amb 

el retratat, tot i que des de La Vanguardia se li va retreure que l’escultor no l’havia 

d’haver agafat en un moment de serietat com ho va fer.18 

Poc després en un acte que es va celebrar al teatre Romea en benefici de la filla de 

l’artista, Caterina Fontova, també actriu còmica, Josep Campeny la va obsequiar amb el 

bust del seu pare. 

                                                 
18 La Vanguardia, 17/03/1883, p. 1.740. «Exposición Parés.[...] Un busto retrato del actor señor 
Fontova, bien modelado y de natural actitud, por el señor Campeny». 
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�úmero: 29 

Tenor Angelo Masini amb el vestit de Vasco da Gama 

1883 

Terracota 

D’uns tres pams (segons indica la Gaceta de Cataluña, 8/04/1883). 

Font documental impresa: Gaceta de Cataluña, 8/03/1883, p. 2; Gaceta de Cataluña, 

18/03/1883, p. 1. 

Bibliografia: MARAGALL 1975, p. 28. 

Exposicions: Sala Parés, abril de 1883. 

Observacions: S’havia de passar a bronze. 

 

 

A començaments del mes d’abril de 1883 Josep Campeny va exposar una escultureta 

d’uns tres pams que representava el cèlebre tenor italià Angelo Masini (1844-1926)19 

vestit amb la indumentària de Vasco da Gama,20 personatge principal de l’òpera 

L’Africana de Giacomo Meyerbeer, segons el llibret de Scribe. Aquesta obra musical 

que es representà al Gran Teatre del Liceu el mes de febrer de1883 narra les aventures 

de Vasco da Gama per la costa de Madagascar, on s’enamora d’una captiva que porta a 

Portugal.  

                                                 
19Angelo Masini va esdevenir un dels tenors més celebres d’Europa. Cantà al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona les temporades de 1882-85 i 1886-87. Fou rival del tenor Juliàn Gayarre.  
20 Gaceta de Cataluña, 8/04/1883, p. 2; 18/04/ p. 1. 
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�úmero: 30 

Tenor Angelo Masini amb el vestit que portava a l’òpera Les Huguenots 

1883 

Terracota 

Font documental impresa: Diario de Barcelona 19/03/1883, p. 4.74; La Renaixensa 

20/04/1883, p. 2.346; La Vanguardia, 21/04/1883, p. 2.540. 

Bibliografia: MARAGALL 1975, p. 28; Escultura 1989, p. 184. 

Exposicions: Sala Parés, abril de 1883. 

 

 

L’escultor Josep Campeny també va representar el tenor Angelo Masini vestit amb la 

indumentària que portava a l’òpera Les Huguenots, peça composta per Meyerbeer i 

llibret de Scribe i Deschamps, que explica els enfrontaments entre catòlics i protestants. 

La crítica de l’època va ressaltar l’actitud natural de l’obra encara que el treball de 

cap no mostrava la mateixa qualitat. No obstant això, era una peça recomanable.21 

                                                 
21 La Vanguardia, 21/04/1883, p. 2.540. 
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�úmero: 31 

Vercingetòrix 

1883 

Font documental impresa: La Ilustración, 11/11/1883, pp. 1 

(fig) i 14. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184 

 

 

Josep Campeny mostrà la seva habilitat en el modelat de personatges històrics. El 

bust de Vercigentòrix, cap dels averns que dirigí la insurrecció de les tribus gal·les 

contra Juli Cèsar, ressaltà pel gest i la profunda expressió de la mirada. Obra que a la 

revista La Ilustración va suscitar el següent comentari: 

«[...] un busto debido al notable escultor Sr. Campeny, del que ofrecemos hoy en 

el adjunto grabado una fiel reproducción, en que se conservan la valentia de 

expresión y arrogancia del héroe, que el joven artista ha sabido con tanta fortuna 

imprimir á su obra».22 

 

                                                 
22 La Ilustración, 11/11/1883, pp. 1 i 14. 
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�úmero: 33 

La cucanya 

c. 1883 

Font documental impresa: La Ilustración. Revista semanal de 

literatura arte y ciencias, 9/12/1883, pp. 47, 48 (fig). 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

 

 

La cucanya representava el tradicional joc de les festes populars 

catalanes que consistia a enfilar-se a un pal ensabonat per tal d’agafar el 

premi que hi havia a la part superior. Aquí l’artista representà el típic 

divertiment de manera realista, plasmant els cops i les empentes que es clavaven els 

nens per ser els primers a pujar al capdamunt del tronc i d’aquesta manera aconseguir la 

recompensa. 

Aquesta obra s’oferí com a guardó al Certamen Catalanista celebrat a Sans el 1883. 
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�úmero: 34 

Populus 

1884 

Guix 

Font documental impresa: Catalogue 1884; ELÍAS DE MOLINS 

1889, p. 363; Catalogo 1888, p. 24; P. DEL O. [Roca i Roca, J.], 

«Excursions per l’Exposició XIII. Palau de Belles Arts. 

Escultura», L’Esquella de la Torratxa, 27/10/1888, pp. 675, 

676; La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 542; ORDUÑA 

1908, s.p. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46; COLL 1984, p. 54; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 

2007-2008, p. 158. 

Font gràfica: Fotografia a l’albúmina sobre cartró en relleu. Porta la dedicatòria «A mi 

apreciable amigo D. C Pirozzini Martí». 

Exposicions: Saló de París 1884, Palais des Champs-Elysées, núm. catàleg 3.336; 

Exposició Universal de Barcelona 1888, núm. catàleg 432. 

Premis: Premiat al Saló de París de 1884. 

 

 

La primera notícia que tenim de l’obra Populus és en relació amb el guardó que 

l’escultor va obtenir al Saló de París de 1884. 

Aquesta escultura en guix representa un adolescent sense camisa, el qual amb la mà 

dreta sosté les taules de la llei i amb la mà esquerra acaricia el cap d’un lleó. 

Actualment coneixem com era la peça gràcies a una fotografia a l’albúmina que es va 

subhastar a todo coleccion. net el mes de maig de 1913, imatge que trobem dedicada per 

Josep Campeny al crític d’art Carles Pirozzini i Martí.  

Així mateix, P del O [J. Roca i Roca] també va descriure l’obra a la revista 

L’Esquella de la Torratxa amb motiu de la seva exhibició a l’Exposició Universal de 

Barcelona de 1888, on l’autor va dir que a l’escultura no hi faltava espontaneïtat ni 

caràcter.23 Al mateix número de la revista satírica hi ha el dibuix caricaturesc de l’obra 

on podem observar un noi mig nu acompanyat d’un gos. Al braç porta una tauleta 

emulant les del deu manaments de Moisès, a la qual es va afegir: «Pagos, 

                                                 
23 P del O [J. ROCA I ROCA] «Excursions per l’Exposició. XVIII Palau de Bellas Arts –Escultura», 
L’Esquella de la Torratxa, 27/10/1888, p. 675. 
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contribució...». A la llegenda de peu d’imatge s’hi llegeix: «Tot li han pres menos lo 

gos perqué l’haurien de mantenir». 
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�úmero: 35 

Cérvol 

1884 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 
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�úmero: 36 

Labor Prima Virtus. Inscripció a la base  

«J.Campeny. Villanueva y la Geltrú 1885». Inscripció a la 

roda dentada 

1885  

Terracota 

46 x 16 x 27 cm 

Exposicions: Antiguitats Canal, Olot. Febrer 2012. 

 

 

La terracota Labor Prima Virtus24 és una al·legoria del treball i la indústria de clara 

influència francesa. Representa una figura masculina asseguda i recolzada a una enclusa 

amb un martell al costat. A la dreta hi ha una roda dentada amb la inscripció Villanueva 

Geltrú. A terra una llançadora de filar.  

                                                 
24 Antiguitats Canal, Olot. Febrer 2010. 
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�úmero: 37 

Asiàtic 

1885 

Font documental impresa: La Publicitat, 28/03/1885, p. 1, 

Observacions: Obra que l’escultor va oferir de regal a benefici de Frederich Soler 

“Pitarra”. 

 

 

Josep Campeny va realitzar un bon nombre de busts que representaven diverses races 

humanes. Aquesta peça possiblement formava parella amb un bust d’asiàtica que es va 

exposar a la Sala Parés el mes de març de 1882. 
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�úmero: 38 

Una suerte de vara 

1886 

Font documental impresa: La Dinastía, 19/12/1886, p. 5. 

Exposicions: Sala Parés, desembre de 1886. 

Observacions: L’any 1893 aquesta obra es va fondre en bronze. 

 

 

Tot i que no coneixem aquesta escultura, podem deduir a partir del títol, Una suerte 

de vara, que es tractava d’un tema taurí on un picador a cavall mesurava la bravura de 

l’animal clavant-li la punta de pica, amb l’objectiu de fer-lo sagnar per restar-li forces 

per a l’envestida. 

L’obra, que es va exposar a la Sala Parés de Barcelona l’any 1886, va provocar que 

el diari La Dinastía critiqués la peça comentant que no es trobava entre els millors 

treballs de l’escultor, ja que tot i que estava apuntada amb valentia era incorrecta i 

inferior a d’altres treballs de l’artista.25 

Més tard, a finals de 1893, Josep Campeny la va tornar a presentar a l’exposició 

setmanal de la Sala Parés i poc després es va fondre en bronze per la foneria Masriera.26 

 

                                                 
25 La Dinastía, 19/12/1886, 1916, p. 5. 
26 Arxiu Foneria Hermanos Codina. Llibre Obras realizadas (1892-1896), fol.49. L’obra mesura 38 x 40 
cm. 



 

 

 

388 

�úmero: 38 a 

“Una suerte de vara” 

1893 

Bronze. Fos a la cera perduda per la foneria Masriera 

38 x 40 cm  

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria 

Codina Hermanos, Madrid). “Libro obras realizadas” 

1892-1896, fol. 49. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 3/03/1893, p. 288. 

Exposicions: Sala Parés, abril de 1893. 

Observacions: El model original data de 1886. 

 

 

Escultura d’un picador a cavall que mesurava la bravura de l’animal clavant-li la 

punta de pica, amb l’objectiu de fer-lo sagnar per restar-li forces per a l’envestida. El 

tema dels braus era molt popular en pintures, escultures i gravats d’aleshores, i diversos 

artistes, com l’escultor valencià Marià Benlliure, el van representar. Així mateix, com a 

precedents destacaríem la sèrie de gravats La Tauromàquia de Francisco de Goya. 

Aquesta peça de petit format i de tema taurí va ser fosa en bronze a la cera perduda 

per la Casa Masriera l’any 1893. 

Segons la fitxa de la fosa, aquesta es va començar el 3 de maig de 1893 i es va acabar 

el 10 de setembre del mateix any, i hi van intervenir fonedors serrallers i ciselladors, a 

més de l’escultor Josep Montserrat i Antoni Campins. 
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�úmero: 39 

 Colombina 

1887 

Terracota 

60 x 40 cm. Segons catàleg de 1891 

82 x 40 x 23 cm. Subhasta Brok 2004 

82 cm Balclis 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny 

Font documental impresa: PIROZZINI, C. «Galería Parés. 

Exposició de Bellas Arts», La Renaixensa. Diari de Catalunya, 5/06/1887, p. 3.300; 

Diario de Barcelona, 4/06/1887, p. 6.661; La Ilustración, 18/05/1890, p. 312 (fig) La 

Ilustración. Revista Hispano-Americana,18/05/1890, p. 318; La Ilustración Artística, 

23/02/1891 p. 1; Catálogo 1891, p. 290; P. DEL O. [Roca i Roca, J.], «Exposició de 

Belles Arts V y últim. Escultura» La Esquella de la Torratxa, 27/06/1891, p. 402; El 

Álbum Ibero Americano, Madrid, 30/01/1894, p. 46. (fig).  

Exposicions: Sala Parés maig-juny 1887; Primera Exposició General de Belles Arts, 

Barcelona 1891, núm. 934. El preu de la peça que figura al catàleg és de 250 pessetes.  

Subhastes: Sala de subhastes Castellana: 2002; Sala de subhastes Brok: octubre 2004, 

núm. 54; Sala subhastes Balclis: octubre 2007, núm. 384. 

Observacions: Josep Campeny va fer diversos exemplars d’aquesta peça. 

 

 

El bust de Colombina està inspirat en un dels personatges de la Commedia de’ll Arte 

italiana. Representa una noia de rostre alegre i un ample somriure a la cara que llueix 

un barret al cap amb dues plomes i mostra les espatlles nues. L’escultura està realitzada 

en terracota policromada, fet que confereix expressivitat a la peça. 

Colombina es va exposar a la Sala Parés el mes de maig de 1887 on va cridar 

l’atenció del crític de La Renaixensa Carles Pirozzini el qual va comentar que Josep 

Campeny havia presentat «una testa de capritx graciosa i elegant, modelada amb garbo 

i senzillesa».27 

Quatre anys més tard, l’escultor va presentar aquesta obra a la Primera Exposició 

General de Belles Arts de Barcelona de 1891. 

                                                 
27 PIROZZINI, C. «Galeria Parés. Exposició de Bellas Arts». La Renaixensa. Diari de Catalunya, 
5/06/1887, p. 3.300. 
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Cal destacar que diversos exemplars de Colombina han estat subhastats en els últims 

anys, fet que ens permet veure la valoració econòmica de les seves obres actualment en 

relació amb la seva època. A l’Exposició de Belles Arts de 1891 el seu valor era de 250 

pessetes; a la sala de subhastes Castellana el 2002 el preu de sortida era de 550 €; a la 

sala de subhastes Brok el 2004 el preu de sortida era entre1.600 € i 2.000 €; i a la sala 

de subhastes Balclis l’octubre de 2007 el preu de martell era de 900 € (títol Pierrette). 
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�úmero: 39. Exemplars seriats localitzats A. 

Colombina 

1887 

Terracota 

60 x 40 cm. 

Font documental impresa: PIROZZINI, C. «Galería Parés. 

Exposició de Bellas Arts», La Renaixensa. Diari de 

Catalunya, 5/06/1887, p. 3.300; Diario de Barcelona, 

4/06/1887, p. 6.661; La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 18/05/1890, p. 318; 

La Ilustración Artística, 23/02/1891, p. 1; Catálogo 1891, p. 290; P DEL O [J. ROCA I 

ROCA]. «Exposició de Belles Arts V y últim. Escultura». La Esquella de la Torratxa, 

27/06/1891, p. 402; El Álbum Ibero Americano, Madrid, 30/01/1894, p. 46. (fig). 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 158. 

Exposicions: Sala Parés maig-juny 1887; Primera Exposició General de Belles Arts de 

Barcelona 1891, núm. 934. 

Observacions: El preu de la peça que figura al catàleg de l’Exposició de Belles Arts de 

Barcelona de 1891 és de 250 pessetes.  
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�úmero: 39. Exemplars seriats localitzats B. 

Colombina / Bust de noia  

«J. Campeny» (Lateral inferior dret) 

1887 

Terracota policromada 

82 x 40 x 23 cm 

Subhastes: Sala de subhastes Brok, octubre 2004, núm. 

544. Preu de sortida 1.600 – 2.000 €. 
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�úmero: 39. Exemplars seriats localitzats C 

Colombina / Pierrette 

1887 

Terracota policromada 

82 x 40 x 23 cm 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 

Subhastes: Sala de subhastes Balclis, octubre de 2007, 

núm. 384. Preu de martell 900 €. 
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�úmero: 40 

Bust retrat de Salvador Vidal  

1887 

Exposicions: Aparador de la Casa Llibre, maig de 1887. 

Font documental impresa: L.A. «Barcelona Artística», La Dinastía, 22/05/1887, p. 2. 

 

 

La burgesia de finals del segle XIX volia tenir la seva pròpia imatge a casa, per aquest 

motiu encarregava les seves efígies a reconeguts pintors i escultors del moment.  

En aquest sentit, Josep Campeny va portar a terme un bon nombre de retrats de 

destacats personatges de la societat barcelonina, entre els quals hi ha el de Salvador 

Vidal, bust que va ser exposat a l’aparador de la casa Llibre juntament amb el bust de 

Tomàs A. Coll, cònsol de Guatemala. 
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�úmero: 41 

Bust retrat de Tomàs A. Coll (cònsol de Guatemala) 

1887 

Terracota 

Font documental impresa: L.A. «Barcelona Artística», La Dinastía, 22/05/1887, p. 2. 

Exposicions: Aparador de la Casa Llibre, maig de 1887. 

 

 

Josep Campeny al llarg de la seva carrera com a escultor va rebre força encàrrecs per 

tal de modelar els bustos retrats de rellevants personatges de la burgesia. Entre els dels 

primers anys destaquem el bust del cònsol de Guatemala Tomàs A. Coll obra que va ser 

exposada a l’aparador de la casa Llibre juntament amb el bust de Salvador Vidal. 
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�úmero: 41 

Al·legoria dels Pappataci 

1887 

Font documental impresa: La Dinastía, 15/02/1887, p. 2; L.A. «Barcelona Artística», 

16/02/1887, p. 5. 

 

 

Josep Campeny va modelar les figures dels turcs del tercet dels Pappataci,28 

personatges de l’òpera L’Italiana in Algeri, que s’agrupaven darrere un mirall en forma 

de mitja lluna. 

L’òpera bufa de Gioacchino Rossini (1792-1868) explica la història d’Isabella, la 

bella italiana que va a buscar el seu estimat Lindoro convertit en esclau pel rei Mustafà. 

Aquesta peça fou un obsequi que els abonats de les llotges números 38, 39 i 40 del 

Gran Teatre del Liceu van lliurar al tenor Angelo Masini en finalitzar una funció 

celebrada en benefici seu. 

La Dinastía destacà la gràcia en què estaven modelats els tipus i l’especial facilitat 

que tenia l’escultor per a aquesta espècie de treballs.29 

 

                                                 
28 La Dinastía, 15/02/1887, p. 2; L.A. «Barcelona Artística. Esculturas, pinturas y dibujos», La 
Dinastía,16/02/1887, p. 5. 
29 L.A. «Barcelona Artística. Esculturas, pinturas y dibujos». La Dinastía, 16/02/1887, p. 5. 



 

 

 

397 

�úmero: 42 

Sepultura de Pere Llibre 

1888 

Marbre 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Via de Santa Eulàlia, 

agrupació 1a., núm.7. 

Arquitecte del Panteó: Antoni Rovira i Rabassa. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 1/11/1887, 

p. 12.955; Diario de Barcelona, 1/11/1888, p. 13.501; ELÍAS DE MOLINS, 1889, p. 363; 

Catalunya Artística 1902, p. 335; La Ilustracion Artística, 30/10/1905, p.701; PONS (s/d) 

làm. XII. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46; SOLÉ SUQUÉ 1976; BAREY 1980, p. 41; RIERA -

AYMERICH 1981; MARÍN 1986, p. 129; Escultura 1989, p. 184; AGUADO 1992, pp. 86, 

87; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006 (2002), p. 97; CATALÀ-MARÍN 2008, p. 227. 

Exposicions: Centenari Campeny, Igualada 1958.  

 

 

El panteó de Pere Llibre, projectat per l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa, està 

presidit per un musculós àngel de grans ales i rostre serè, que diposita sobre el sarcòfag 

un pom de flors, mentre els plecs de la tela cauen fins al terra on llisquen per les escales.  

Aquesta obra és una de les primeres escultures funeràries que coneixem de l’escultor. 

I segons publicà el Diario de Barcelona el 1888, era un dels millors panteons de la 

necròpolis de Montjuïc 30 

Al Cementiri d’Hellín, a Albacete, hi ha el panteó de José Precioso Roche,31 que és 

exactament igual que el de Pere Llibre de Barcelona, per bé que desconeixem la data en 

què Josep Campeny el va realitzar.  

                                                 
30 Diario de Barcelona,1/11/1888, p. 13.501. 
31 JORDÁN 1998, p. 163-178. 
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�úmero: 43 

Panteó de Precioso Roche 

c. 1889  

Localització: Cementiri d’Hellín (Albacete). 

Bibliografia: JORDÁN 1998, pp. 172, 173. 

Observacions: És el mateix model del Panteó de 

Pere Llibre al Cementiri de Montjuïc. 

 

 

L’àngel que diposita flors sobre la tomba del panteó de José Precioso Roche, que es 

troba al cementiri d’Hellín (Albacete), és el mateix model que el de Pere Llibre de la 

necròpolis de Montjuïc de Barcelona. Tot i que desconeixem la data en què es va 

realitzar, creiem que seria a l’entorn de 1890. 
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�úmero: 44 

Bust de Frederic Soler (Pitarra) 

1888 

Terracota 

De mida més gran del natural 

Localització: Obra no localitzada 

Font documental manuscrita: BMVB, “Epistolari J. Oliva”, carta número 1481, 

20/11/1894. 

Font documental impresa: L.A. «Barcelona Artística» La Dinastía, 17/02/1888, p. 1; 

Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 26/02/1890, p. 4;  

Exposicions: Fou exposat en la manifestació de dol de Frederic Soler “Pitarra”. 

 

 

La primera notícia que tenim sobre aquesta obra és la que va publicar el diari La 

Dinastía el mes de febrer de 1888 en què es deia que s’havia portat a terme feliçment un 

bust més gran del natural de Frederic Soler.32  

El 1890 l’escultor va fer donació d’aquesta peça al Museu Víctor Balaguer en una 

tramesa que reunia diverses de les seves obres (el Bust de Federic Soler, Carmen, tipus 

espanyol, tipus Parísién, bust de dona, tipus madrileny amb pandereta, Chula (Fig. 

Sencera), Gitana; Primer i segon modelat de Pierrot i Arlequí, Dos nois saltant un 

sobre l’altre, Reina, lleó, estudi del natural; El vals i Última hora).33 

Més tard, el mes de novembre de 1894, i amb motiu de la mort de l’escriptor Josep 

Campeny, va enviar una carta a la junta del museu on demanava l’obra per exposar-la 

en una manifestació de dol del dramaturg.  

 

                                                 
32 L.A. «Barcelona Artística», La Dinastía, 17/02/1888, p. 1. 
33 Boletín, 26/02/1890, p. 4. 
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�úmero: 45 

Panteó família Albareda 

1889 

Marbre 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Barcelona. Via de Sant 

Oleguer, agrupació 5a., núm. 1. 

Arquitecte del panteó: Leandre Albareda i Antoni Rovira 

Rabassa. 

Font documental manuscrita: ACPB (Arxiu del cementiri de Poblenou de Barcelona), 

expedient núm. 12.378 (caixa 56). 

Font documental impresa: La Vanguardia, 2/11/1889, p. 2; Diario de Barcelona, 

31/10/1889, p. 13.279; La Publicidad, 1/11/1889, p. 1; La Renaixensa, 31/10/1889, p. 

6.641; PONS (s/d), làm. XVII. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976; BAREY 1980, p. 36; MARÍN 1986, p. 151; AGUADO 

1992, pp. 86, 87; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006 (2002), p. 99; MELENDRERAS 2007-

2008, p. 158; CATALÀ-MARÍN 2008, p. 196. 

 

 

Leandre Albareda, que fou l’arquitecte del cementiri de Montjuïc, va projectar un 

panteó en memòria dels seus pares, «una obra costosíssima i d’exquisit gust».34 El va 

situar estratègicament al final de la via de Sant Oleguer, al capdamunt d’una escalinata, 

per tal de gaudir d’una bona perspectiva de l’obra. Per a aquest monument funerari, amb 

forma piramidal i rematat per un obelisc, Josep Campeny realitzà un àngel de braços 

musculosos vestit amb una túnica clàssica ornamentada amb sanefes. En una mà porta 

flors de cascall i en l’altra sosté la palma mortis, que són símbols del somni etern i de la 

victòria. La figura se’ns presenta en actitud reflexiva, asseguda sobre la porta d’accés de 

la cripta capella, acomplint la missió d’àngel de la guarda que vetlla per l’ànima del 

difunt. Tot i que avui no es pot accedir a l’interior de la cripta perquè va ser clausurada 

a perpetuïtat l’any 1922,35 se sap que a l’interior hi ha un crucifix de bronze, també de 

Josep Campeny, i uns retrats en baix relleu, de bronze, obra de l’escultor Manuel 

Fuxà.36 

                                                 
34 La Renaixensa, 31/10/1889, p. 6.641. 
35 CATALÀ 2008, p. 197. 
36 La Publicidad, 1/11/1889, p. 2. Desconeixem si aquest objectes encara resten a l’interior de la capella.  
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�úmero: 46 

Crist a l’interior del panteó de la família Albareda 

1889 

Bronze 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Barcelona. Via de Sant Oleguer, Agrupació 5a., 

núm. 1.  

Font documental impresa: La Publicidad, 1/11/1889, p. 2. 

Bibliografia: CATALÀ-MARÍN 2008, p. 197. 

 

 

Tot i que Josep Campeny va realitzar un crucifix de bronze per a l’interior del panteó 

de la família de Leandre Albareda, cal dir que ara per ara encara desconeixem com és 

aquesta escultura, ja que la cripta va ser clausurada a perpetuïtat l’any 1922, i per tant 

no s’hi pot accedir. 
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�úmero: 47 

Arcàngel Sant Miquel del panteó d’Adela Labrós, vídua de 

Boada 

1889 

Marbre i bronze 

Arquitecte del panteó: Antoni Rovira i Rabassa. 

Localització: Cementiri de Montjuïc de Barcelona; Via de Sant 

Oleguer, Agrupació 4a., núm. 7.  

Font documental manuscrita: Expedient Serveis Funeraris de 

Barcelona (Montjuïc plànols panteons. Agrupacions 4, 5, i 6). 

Font documental impresa: La Renaixensa, 31/10/1889; Diario de Barcelona, 

31/10/1889, p. 13.279; La Publicitat, 1/11/1889, p. 2; La Vanguardia, 2/11/1889, p. 2. 

ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363.  

Bibliografia: MARÍN 1986, p. 531; CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006 (2002), p. 103; 

CATALÀ-MARÍN 2008, p. 227. 

 

 

Escultura de marbre de l’arcàngel Sant Miquel que corona la porta d’accés del panteó 

d’Adela Labrós viuda de Boada,37 projectat per l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa, al 

cementiri de Montjuïc l’any 1889. 

La figura, dempeus, presenta unes grans ales de plomes plegades a l’esquena, casc al 

cap, del qual sobresurten els cabells, i les mans que reposen sobre l’empunyadura d’una 

espasa de bronze. Aquest àngel, del rostre serè, dirigeix la mirada cap al cel mentre 

esguarda l’ànima del difunt. 

L’obra, de molt bona qualitat, destaca sobretot pel treball acurat de la indumentària. 

Vesteix una cuirassa de malla molt treballada, que imita el metall, una faldilla fins als 

peus ornamentada, que reprodueix el dibuix d’una tela bizantina, amb unes flors dins 

uns cercles. I una gran capa amb una sanefa, que mostra el mateix motiu que el de la 

faldilla. La capa li cobreix l’esquena des de les espatlles fins als peus, formant uns grans 

plecs al costat dret, mentre que al costat esquerre la tela cau en vertical a plom fins al 

terra. Aquesta peça està pensada per ser vista des de baix, a una certa alçada. 

                                                 
37 És l’arcàngel psicopomp, conductor de les ànimes dels morts que pesarà el dia del Judici Final. (RÉAU 
1999, p. 68). 
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�úmero: 48 

Escultura funerària de la Família Palay – Gaudier 

(Bosch- Grau) 

Signat: «J.Campeny – U. Iranzo». 

c. 1889. 

Marbre 

Arquitecte del Panteó: Arquitecte Ubald Iranzo. 

Localització: Cementiri de Sant Gervasi de Barcelona. 

Bibliografia: CATALÀ 2006 (2002), p. 98. 

 

 

Àngel, amb les ales desplegades, que es troba assegut sobre un capitell jònic de 

volutes que remata la columna que s’aixeca sobre el panteó Palay - Gaudier. Aquesta 

figura de reminiscències clàssiques sosté amb la mà dreta una corona de flors sempre 

vives mentre que amb la mà esquerra assenyala el cel. 

L’escultura, de rostre serè i pentinat amb rínxols, destaca pel tractament dels plecs de 

la roba que li donen moviment i provoquen la sensació de voleiar. 

Així mateix, també ressalta el medalló amb l’efígie del difunt envoltat de llorer que 

recorda lleugerament el monument funerari de Maria Cristina d’Àustria de l’escultor 

neoclàssic Antonio Canova. 
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�úmero: 49 

Panteó de la família Roura 

1889 

Marbre blanc. 

Localització: Cementiri de Montjuïc a Barcelona. Via de  

Santa Eulàlia, agrupació 3a., núm. 32.  

Font documental impresa: La Publicitat, 1/11/1889, p. 2; La 

Renaixensa, 31/10/1889; La Vanguardia, 2/10/1889, p. 2. 

Bibliografia:  MARÍN 1986, p. 531; CATALÀ 2001, p. 32; 

CATALÀ 2006 (2002), p. 99. 

Observacions: Basament de marbre blanc dels tallers Ventura Hermanos. 

 

 

Àngel amb flors a les mans i grans ales plegades a l’esquena que se’ns presenta amb 

el cap cot i amb actitud reflexiva. Descansa sobre un basament realitzat pels germans 

Ventura i és l’únic protagonista del monument funerari.  

L’escultura va vestida amb una túnica de mànigues amples de la qual ressalten els 

botons, elements característics de l’obra funerària de Josep Campeny. Així mateix, 

també cal destacar la flexió de la cama esquerra, moviment que dibuixa uns plecs a la 

roba que trenquen la sensació de verticalitat de la figura. 
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�úmero: 50 

Crist de l’hipogeu de la família Gallissà Botet (Joan Bta. Gallissà) 

1889 

Bronze. Fos als tallers Grau. 

Localització: Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Via de Santa Eulàlia, agrupació 3a., 

núm. 37.  

Arquitecte de l’hipogeu: Leandre Albareda. 

Font documental impresa: La Renaixensa, 31/10/1889, p. ; La Renaixensa. Diari de 

Catalunya, 1/11/1890, p. 6.815; Diario de Barcelona, 1/11/1890, p. 13.019; La 

Dinastía, 3/11/1890, p. 3. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976; MARÍN 1986, p. 531; AGUADO 1992, p. 104; CATALÀ 

2006 (2002), p. 99. 

 

 

Josep Campeny va realitzar un Crucifix en bronze per l’hipogeu de la família 

Gallissà Botet del cementiri de Montjuïc.  

El treball d’aquesta escultura segueix la tipologia habitual d’aquest tipus de peces 

que l’escultor també va fer per a la cripta del panteó Albareda, o per al panteó Martí 

Rius al cementiri de Sant Andreu de Barcelona.  
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�úmero: 51 

Minerva que detura al geni 

c. 1889 

Font documental impresa: ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363; OSORIO GALLARDO, C. «Arte 

y Artistas. José Campeny», Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 5; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46. 
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�úmero: 52 

Al·legoria del immortal Cervantes 

c. 1889 

Font documental impresa: ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46. 
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�úmero: 53 

L’Àngel consolador 

c. 1889 

Marbre 

Font documental impresa: ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363. 

 

 

Pensem que aquest àngel consolador que cita Antoni Elías de Molins possiblement 

sigui el mateix que el que ornamenta el panteó d’Adela Labrós del cementiri de 

Montjuïc, del que ja hem parlat en un altra fitxa d’aquest mateix catàleg. 
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�úmero: 54 

Record 

c. 1889 

Marbre 

Font documental impresa: ELÍAS DE MOLINS 1889, p. 363. 
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�úmero: 55 

La mort que precipita la joventut 

c. 1889 

Terracota 

44 cm  

Font documental manuscrita: AAB: Manifestació Artística 

Ateneu Barcelonès 1893. Registre d’obres rebudes, núm. 41. [Al 

catàleg surt com esbós] 

Font documental impresa: ELÍAS DE MOLINS, 1889, p. 363; La Ilustración Artística, 

16/05/1892, p. 313 (fig); Catálogo Manifestación 1893.  

Exposicions: Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès de 1893. 

 

 

La mort representada per un esquelet s’emporta l’ànima d’una noia jove. Aquesta 

visió cruel de la mort entronca amb un estil realista que en escultures posteriors es 

convertirà en un àngel. 

Aquesta peça va participar a la Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès de 

1893 i, segons el registre d’obres rebudes, el preu de venda era de 125 pessetes. 
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�úmero: 56 

Mireia 

c. 1889 

Terracota 

Bibiografia: ELÍAS DE MOLINS, 1889, p. 363; ELIAS 1928, p. 47. 



 

 

 

412 

�úmero: 57 

El poeta Manuel de Cabanyes 

«J. CAMPE�Y» ( Inf. dret). 

1890 

Pedra de Vinaixa. 

205 x 91 x 61 cm. 

Localització: Pòrtic del Museu-Biblioteca Balaguer, Vilanova i 

la Geltrú. 

Font documental manuscrita: Actes de la Junta Directiva de 

la B.M.V.B, des de 1887 a 1890.  

Font documental impresa: La Vanguardia, 29/10/1889, p. 2; La Vanguardia, 

27/10/1890, p. 2; La Ilustració Catalana, 30/11/1889, p. 338; Boletín Biblioteca Museo, 

03/1889, p. 4; Boletín Biblioteca Museo, 12/ 1889, p. 4; Boletín Biblioteca Museo, 

10/1890, p. 5; La Ilustración Ibérica, 8/11/1890, p. portada (fig), 707; La Ilustración 

Revista Hispano Americana, 26/10/1890, p. 677; «A Vilanova y Geltru. Festa en honor 

del Poeta Cabanyes», La Renaixensa, 28/10/1890, p. 6. 722; «El poeta Cabanyes», La 

Época, 29/10/1890, p. 2; GARCÍA LLANSÓ 1893, p. 8; Catalunya Artística, 29/05/1902, 

p. 335; ORDUÑA 1908, s.p; Dia Gràfico, 22/01/1922, p. 5; La Veu de Catalunya, 

22/01/1922, Eco d’Igualada, 11/02/ 1922, p. 3. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 363; RÀFOLS 1951, p. 206; Escultura 1989, p. 184; 

SALVADOR 1990, p. 360; REYERO 1999, p. 484; CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Exposició Centenario Campeny, Igualada 1958. 

Premis: Primer premi al concurs celebrat el 20 d’octubre de 1889. 

Inscripcions: «M. CABA�YES» a la base. 

 

 

Josep Campeny va participar al concurs que es va convocar per erigir un monument 

al poeta vilanoví Manuel de Cabanyes amb destí al pòrtic del Museu Víctor Balaguer. 

L’escultura havia de fer parella amb la de l’arquebisbe Armanyà realitzada per Manuel 

Fuxà. 

Després que a la primera convocatòria no es va adjudicar cap premi, a la segona se li 

va encarregar l’obra a Josep Campeny, el qual va fer la figura del poeta dempeus vestit 

a la moda de l’època, amb una capa ampla que li cau per l’esquena, i de la qual destaca 

el tractament de la pell del coll. A la mà dreta porta la ploma de literat. 
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El projecte de la base és de Bonaventura Pollès i fou executat amb pedra de Vinaixa 

pel picapedrer Andreu Martí. 
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�úmero: 58 

Bust de flamenca. 

1890 

Font documental impresa: La Renaixensa. Diari de Catalunya, 21/06/1890, p. 3.819. 

Exposicions: Sala Parés juny 1890. 
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�úmero: 59 

Tipus madrileny amb pandereta / Maja/ Carmen 

« J. Campeny» 

c. 1890 

Terracota 

48 x 34,8 x 25,5 cm  

Localització: Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, Sala de la Pinacoteca 

núm. reg. 2642. 

Font documental impresa: Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, 02/1890, p. 4; La 

Ilustración Ibérica, 4/07/1881, p. 419 (fig); La Ilustración Artística, 12/07/1892, pp. 

582 (fig), 586 (text); La Tomasa, 3/07/1892, p. portada. 

Observacions: Donació de l’artista al Museu Víctor Balaguer el mes de febrer 1890. 

 

 

Bust d’una noia vestida amb jaqueta de torero i montera de passeig al cap. Du una 

pandereta al davant amb la signatura de l’artista. 
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�úmero: 59. Exemplars seriats localitzats A 

Tipus madrileny amb pandereta / Maja  

« J. Campeny» 

C. 1890 

Terracota 

49,5 x 37 x 25 cm 

Localització: Museu Abelló a Mollet del Vallès, núm. reg. 

1724. 

Bibliografia: La Mirada 1999, p. 71, 140. 
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�úmero: 59. Exemplars seriats localitzats B 

Tipus madrileny amb pandereta / Maja 

« J. Campeny» 

c. 1890 

Terracota 

52 x 20 x 18 cm 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 
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�úmero: 59. Exemplars seriats localitzats C 

Tipus madrileny amb pandereta / Maja 

« J. Campeny» 

c. 1890 

Terracota  

Localització: Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès. 
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�úmero: 60  

Tipus madrileny amb pandereta / Maja  

« J. Campeny» (A l’interior de la pandereta). 

c. 1890 

Terracota amb pàtina de bronzo 

64 cm amb peanya 

Bibliografia: Catálogo subasta 2012, Lot. 856. 

Subhastes: Sala de subhastes Balclis, Maig 2012. Preu de sortida 

1.300 €. 
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�úmero: 61 

Tipus madrileny amb pandereta / Maja 

« J. Campeny» 

c. 1893 

Bronze. Fos a la cera per la casa Masriera.  

48 cm alt 

Pes en bronze 15,600 kg. 

Font documental: AFCH (Arxiu Foneria Codina Hermanos, 

Madrid). “Libro obras realizadas”(1892-1896), fol. 31. 

Observacions: Fosa en bronze entre el 12 de maig i el 20 juliol de 1893, d’un original 

de 1890. 
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�úmero: 62 

Tipus madrileny amb pandereta / Maja  

« J. Campeny» 

c. 1893 

Marbre 

45 cm alt 

Exposicions: Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès de 

1893. 

Font documental manuscrita: AAB: Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès 

1893. Registre d’obres rebudes, núm. 39. 

Font documental impresa: La Tomasa 3/06/1892, p. 316; Catálogo Manifestación 

1893 (Álbum). 

Observacions: El preu de venda que consta al catàleg de l’exposició de l’Ateneu és de 

300 pesetes. 

Original en terracota de 1890. 
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�úmero: 63 

Maja  

c. 1900 

Terracota 

Font documental impresa: La Ilustración, 18/05/ 1890, p. 313 

(fig); El Álbum Ibero Americano, Madrid, 30/01/1894, p. 46. (fig). 

 

 

Aquesta obra representaria una variant de les escultures sobre Manoles i toreres. 
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�úmero: 64 

Carmen / Bust de dona amb mantellina  

«J.Campeny» 

1890 

Terracota  

50 x 37 cm.  

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 

Bibliografia: Catálogo 1891, p. 289; Boletín de la Biblioteca-

Museo Balaguer, 02/1890, p. 4. 

 

 

�úmero: 64. Exemplars seriats localitzats A 

Carmen / Bust de dona amb mantellina  

«J.Campeny» 

1890 

Terracota  

44 x 28 x 21,5 cm Víctor Balaguer. 

Localització:  Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, núm. reg. 4134. 

 

 

�úmero: Exemplars seriats localitzats C 

Carmen / Bust de dona amb mantellina  

«J.Campeny» 

1890 

Terracota  

50 x 37 cm.  

Localització: Museu Abelló, Mollet del Vallès, núm. reg. 1725. 
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�úmero: 65  

Carmen / Bust de dona amb mantellina  

«J.Campeny» 

c. 1890 

Bronze 

41,5 x 28x 18 

Localització: Col·leció Xavier Medina Campeny. 

 

 

 

�úmero: 66 

Carmen / Bust de dona amb mantellina  

«J.Campeny» 

c. 1890 

Bronze patinat, sobre base de marbre. 

46 cm. 

Subhastes: Sala de Subhastes Balclifs, Barcelona, octubre de 

2001. Lot. 256. Preu de martell 210 €; Subastas Bilbao XXI 

(Bilbao), desembre de 2006. Lot. 302. Preu sortida 900 €. 
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�úmero: 67 

Carmen / Bust de dona amb mantellina 

«J. Campeny» 

Marbre blanc  

39 cm alt sense peanya (Base fusta) 

Subhastes: Sala de subhastes Balclifs, octubre 2010. Preu 

sortida 1.500 €. 
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�úmero: 68 

Tipus andalús 

«J. Campeny» (inf. dret) 

c. 1890 

Terracota 

41,1 x 20,8 x 20,2 cm 

Localització: Museu Víctor Balaguer, Vilanova i Geltrú, núm. cat. 2563. 

Font documental impresa: Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 02/1890, p. 4. 

Observacions: Donació al museu pel mateix autor l’any 1890. 

Obra restaurada l’any 1994/95. 
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�úmero: 69 

Carmen 

c. 1890 

Marbre 

Bibliografia: ORDUÑA 1908 s/d (fig). 

 

 

Bust de dona amb el barret de torera que és una variant de les obres de Manoles i 

toreres molt de moda a l’època. D’aquesta peça destaquem l’expressió somrient del 

rostre. 
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�úmero: 70 

Bust de dona amb mantellina, ventall i castanyoles 

«J. Campeny» a la base 

c. 1890 

Terracota 

34 x 26 x 51 cm 

Font fotogràfica: Arxiu familiar. 

Exposicions: Antiguitats Bressol Fira d’Antiquaris de 

Barcelona 3-11 de març de 2007. 

 

 

Terracota que forma part de la tipologia de Manolas i Toreras que segurament 

l’escultor realitzava en sèrie. Aquesta obra representa el bust d’una noia de rostre 

somrient que llueix la pinta amb la mantellina de blonda al cap, i porta un ventall i unes 

castanyoles al davant del pit. 

Per similitud amb altres peces de la mateixa època la podem datar entorn el 1890. 
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�úmero: 71 

Venedor de diaris / Última hora! 

c. 1890 

Terracota 

Localització: Aquesta obra va ingressar al Museu Víctor Balaguer l’any 1890 però avui 

resta desapareguda  

Font documental: La Ilustración. Revista Hispano Americana, 10/05/1891, pp. 288, 

302; La Ilustración Española y Americana, 22/06/1891, p. 379; La Ilustración Ibérica, 

5/09/1891, p. 567; La Ilustración Artística, 7/09/1891, pp. 566, 570; Catálogo 1891, p. 

290; El Album Ibero-Americano, Madrid 7/03/1892, pp. 99 (fig) i 106; La Renaixensa, 

23/03/1893, p. 2931; Boletín de la Biblioteca Víctor Balaguer, 26/02/1890; Catalunya 

Artística, 4/04/1901, p. 179; ELÍAS DE MOLINS 1889; Asociación de Arquitectos de 

Cataluña. Anuario 1911, p. 61. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46. 

Exposicions: Sala Parés, març de 1893. 
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�úmero: 72 

Venedor de diaris / Última Hora! 

Nen venent diaris al carrer 

c. 1891 

Bronze 

Fosa als tallers de. Federic Masriera i Campins. 

45 x 30 cm  

Font documental impresa: La Ilustración. Revista Hispano Americana, 10/05/1891, 

pp. 288, 302; La Ilustración Española y Americana, 22/06/1891, p. 379; La Ilustración 

Ibérica, 5/09/1891, p. 567; La Ilustración Artística, 7/09/1891, pp. 566, 570; Catálogo 

1891, p. 290; El Álbum Ibero-Americano, Madrid 7/03/1892, p. 99 (fig), 106; La 

Renaixensa, 23/03/1893, p. 2931; Boletín de la Biblioteca Víctor Balaguer, 26/02/1890; 

Catalunya Artística, 4/04/1901, p. 179; Asociación de Arquitectos de Cataluña. Anuario 

1911, p. 61. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 159. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891 núm. cat. 933, 

(Bronze); Sala Parés març 1893. 

 

 

L’escultura Última hora! representa un noi que sota el braç esquerre porta un feix de 

diaris d’El �oticiero Universal, mentre que amb la mà dreta estesa en mostra un 

exemplar. 

Aquesta figura característica de finals del segle XIX que cridava la notícia pels carrers 

de les ciutats a fi de vendre els diaris, i que avui ja no existeix, acostumava a ser un noi 

d’origen humil. Per això, Josep Campeny el representa amb roba modesta, amb la 

camisa espitregada, els baixos dels pantalons doblegats i espardenyes als peus, que era 

el calçat habitual de les classes baixes. 

L’obra presenta un gran realisme com a resultat de l’observació directa de l’entorn 

per part de l’artista. Modelada amb minuciositat i detallisme mostra l’expressió del 

rostre del nen cridant, l’espardenya del peu dret mal posada ensenyant tots els dits del 

peu, i el pedaç que porta al cul dels pantalons. Així mateix, també ressalta pel moviment 

que vol representar el noi corrent pels carrers de la ciutat. 

Aquesta peça en terracota fou exposada a la Sala Parés l’any 1893, però més tard es 

va passar a bronze a la foneria Masriera i Campins. 
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�úmero: 72 a 

Venedor de diaris / Última Hora! 

c. 1891 

Bronze  

Fosa a la foneria Frederic Masriera i Campins. 

42 x 49 x 39 cm 

Localització: Col·lecció particular. 

Exposicions: Galeria Àgueda Romanyà (Barcelona), 

desembre 2007. 

 

 

Escultura en bronze d’un noi que ven diaris pels carrers de la ciutat. Sota el braç 

esquerre porta un feix d’El �oticiero Universal mentre que amb la mà dreta estesa en 

mostra un exemplar. 

La peça destaca pel moviment de la figura i la minuciositat en la representació dels 

detalls. 
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�úmero: 73 

El vals 

c. 1890 

Terracota 

Localització: Avui no localitzada. Va ingressar al Museu Víctor 

Balaguer de Vilanova i la Geltrú el mes de febrer de 1890.  

Font documental impresa: Boletín Biblioteca Víctor Balaguer, 

26/02/1890, p. 4; La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 313. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 

160. 

 

 

El vals és una terracota tipus bibelot que reproduiria les festes que se celebraven a 

Barcelona per a la burgesia benestant, com el ball que va oferir el banquer Evarist Arnús 

al Fomento de la Cría Caballar de Cataluña, l’any 1888, que va ser molt comentat a 

l’època. 

D’altra banda, aquesta peça també ens recorda algun dels quadres dels pintors 

impressionistes francesos, com per exemple Auguste Renoir, que va representar escenes 

de ball a les seves obres. 

Cal destacar-ne la plasmació del ritme i del moviment del vals provocat pel gest 

expressiu de les figures i el tractament de la tela dels vestits. 
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�úmero: 74. Exemplars seriats localitzats A 

Amor de Carnaval 

«J. Campeny» 

1890. 

Terracota 

32,8 x 23 x 13,6 cm 

Localització: Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, núm. cat. 2555. 

Font documental impresa: Boletín Biblioteca Víctor Balaguer, núm. 65, 02/1890, p. 4; 

La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 313 (fig). 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Observacions: Donació del mateix autor al Museu Víctor Balaguer: Febrer 1890. 

 

 

Terracota que representa una parella d’enamorats vestits d’arlequí i arlequina. 

Aquesta peça possiblement va estar inspirada en els balls de disfresses que se 

celebraven a Barcelona a finals del segle XIX, com per exemple els que va organitzar 

amb molt èxit la societat del Cercle Artístic i en els quals van assistir personatges 

rellevants de la burgesia.  
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�úmero: 74. Exemplars seriats localitzats B 

Amor de Carnaval 

«J. Campeny» 

1890 

Terracota. 

32,8 x 23 x 13,6 cm. 

Localització: Col·lecció Pau Llacuna, (Igualada). 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 

16/05/1892, p. 313 (fig). 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 
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�úmero: 74. Exemplars seriats localitzats C 

Amor de Carnaval 

«J. Campeny» 

1890. 

Terracota. 

32,8 x 23 x 13,6 cm. 

Localització: Col·lecció Jaume Blanch, (Mollet del Vallés). 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 313 (fig). 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 
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�úmero: 75 

Manola 

«J. Campeny» 

c. 1890 

Terracota 

47 x 20 x 16,5 cm. 

Localització: Museu Víctor Balaguer, a Vilanova i la Geltrú, 

núm. 2556. 

Exposicions: Exposicions/Préstecs, Víctor Balaguer, 1824-

1901. BMVB, 2001, Exposició Víctor Balaguer, 1824-1901. Del 20 abril al 30 de 

setembre del 2001, Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. 

Font documental impresa: Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, 02/1890, p. 4; 

ROSICH - COMAS 2009. 

Observacions: Donació del mateix autor, febrer de 1890. 

Aquesta peça fou restaurada el mes de març de l’any 1997 per l’ECRBCC. 

 

 

Les figures de manoles van tenir una gran acceptació a finals del segle XIX ja que 

representaven tot allò folklòric del país, que fins i tot a França s’imitava. 

Aquí Josep Campeny ens mostra una noia de rostre somrient embolcallada amb un 

mantó de manila de serrells llargs. Té els braços fent nanses cosa que provoca uns plecs 

a la tela del mantell que donen expressivitat a la figura. 
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�úmero: 76 

Reina 

1890 

Terracota 

Localització: No localitzada. Ingressà al Museu Víctor Balaguer el mes de febrer 1890. 

Font documental impresa: Boletín Biblioteca Víctor Balaguer, 26/02/1890, p. 4. 
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�úmero: 77 

Lleó 

1890 

Terracota 

Localització: Avui no localitzada. Ingressà al Museu Víctor Balaguer el mes de febrer 

1890. 

Font documental impresa: Boletín Biblioteca Víctor Balaguer, 26/02/1890, p. 4. 

 

 

Obra actualment no localitzada que va ingressar al Museu Víctor Balaguer el mes de 

febrer de 1890 juntament amb altres escultures donades pel mateix artista. 

El Boletín de la Biblioteca Víctor Balaguer informa que es tracta d’un estudi del 

natural. 
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�úmero: 78 

L’escàndol (Títol a la base) 

« J. CAMPE�Y » 

c. 1890 

Guix 

300 x 250 cm 

Localització: Ingressà al Museu Víctor Balaguer de 

Vilanova i la Geltrú l’any 1890, però actualment consta 

com a desapareguda. 

Font documental manuscrita: BMVM: Epistolari J. Oliva. Carta núm. 1161, Data 

29/07/ 1890. 

Font gràfica: Fotografia d’una sala del Museu Víctor Balaguer (Biblioteca Museu 

Víctor Balaguer). 

Font documental impresa: Catálogo 1890, núm. 1.071; ALFONSO, LL. «La exposición 

nacional de Bellas Artes V», La Época, 11/05/1890, p. 2; SOLSONA, C. «En la 

exposición de Bellas Artes. Esculturas», La Correspondencia de España, 14/05/1890, p. 

3; La Ilustración, 18/05/1890, p. 318; Boletín de la Biblioteca Víctor Balaguer, 

26/06/1890, p. 5; Boletín de la Biblioteca Víctor Balaguer, 26/08/1890, pp. 3, 4; 

BALART, F. «La Exposición de Bellas Artes», La Ilustración Española y Americana, 

8/06/1890, p. 359; La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 18/05/1890, p. 318; La 

Ilustración. Revista Hispano-Americana, 8/06/1890, p. 356; La Ilustración Artística 

14/07/1890 pp. 39, 47; La Renaixensa. Diari de Catalunya, 4/07/1890, p. 5.508; GARCÍA 

LLANSÓ. A. Una visita al Museo-Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú, 1893, p. 

13; El Álbum Ibero Americano, Madrid 30/01/1894, p. 46. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 158. 

Exposicions: Exposició de Belles Arts de Madrid de 1890, núm. cat. 1.071. 

Observacions: Donació de Josep Campeny al Museu Víctor Balaguer. 

 

 

Obra al·legòrica de l’escàndol formada pel vici, representat per una figura femenina 

a cavall ―amb un manat de serps a la mà― que salta la tanca i derroca la prudència, 

que porta el mirall i la serp, provocant l’escàndol. 

En aquesta peça en guix l’artista vol mostrar el moviment del cavall però no queda 

ben resolt, ja que està com petrificat a l’aire. 
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L’obra anava acompanyada d’un poema de Víctor Balaguer: 

     «EL ESCÁ�DALO 

    Triste enseñanza del mundo 

    Triste ejemplo de la vida 

    el escándalo triunfante 

y la virtud abatida. 

L’escàndol, que mesurava uns tres metres d’alt, va participar a l’Exposició de Belles 

Arts de Madrid de 1890.  

Més tard l’escultor va fer donació de l’obra al Museu Víctor Balaguer on va quedar 

instal·lada. 
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�úmero: 79 

+icomedes Pastor Díaz 

«JOSÉ CAMPENY. ESCULTOR» (A la base de l’escultura) 

1890 (Inaugurada el 30 de setembre de 1891) 

Ferro recobert de bronze  

Fosa als tallers de l’Arsenal Civil de Wohlgemuth. 

280 cm. 

1,250 kg 

Localització: Plaça de l’Ajuntament de Viveiro, (Lugo). 

Font gràfica: Foto Arxiu Històric d’Igualada 

Font documental impresa: «Visita á un centro industrial» La Vanguardia, 24/01/1891, 

p. 1; La Semana Popular, 5/03/1891 p. 111; «La estatua de Pastor Díaz», La Época, 

28/09/1891, p. 3; «La estatua de Pastor Díaz» Archivo diplomático y consular de 

España, 30/09/1891, pp. 1.327, 1328; El Eco de Vivero, 09/1891; La voz de Galicia, 

«La Coruña en honor a Pastor Diaz» 2/10/1891; GRANADA, LL de .«Españoles ilustres y 

sus estatuas», Escuela Moderna, 1/02/1901, p. 221; Catalunya Artística, 1902, p. 335. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46; RÀFOLS 1951, p. 206; Escultura 1989, p. 184; FREIXA; 

REYERO 1995, p. 289; REYERO 1999, pp. 417, 499; ERO «La estatua oxidada» La 

Vanguardia,, 12/06/1968, p. 30; GALLEGO 1990; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 

2007-2008, p. 158. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada. 1958 

Inscripcions: «AL EXCMO. SR. / D. �ICOMEDES-PASTOR / DÍAZ / E� POLÍTICA Y 

LETRAS, POR VIRTUD E I�GE�IO / ILUSTRE» ( A la part frontal) «EL CE�TRO 

GALLEGO /DE LA / HABA�A» (a la base de la dreta). «ARSE�AL CIVIL DE 

BARCELO�A 1890 / A.W. FU�DIDOR» ( a la part del darrere). «JOSÉ CAMPE�Y. 

ESCULTOR» (a la base de l’escultura). «D. �ICOMEDES-PASTOR DÍAZ, / �ACIÓ E� 

VIVERO / EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1811 / FUE RECTOR DE LA U�IVERSIDAD 

CE�TRAL / ACADÉMICO DE LA LE�GUA Y DE CIE�CIAS / MORALES Y 

POLÍTIAS / MI�ISTRO DE ESPAÑA E� TURÍ� Y LISBOA, / MI�ISTRO DE 

COMERCIO, I�STRUCCIÓ� Y OBRAS PÚBLICAS, / DE ESTADO Y DE GRACIA Y 

JUSTICIA / FALLECIÓ E� MADRID / E� 12 DE MARZO DE 1863» ( a la part del 

darrere de la base). «LAS MUSAS LE LLORA� / LA PATRIA BE�DICE SU 

RECUERDO» ( en la part del darrere de la base). 
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Josep Campeny va realitzar l’escultura de �icomedes Pastor Díaz, que s’aixeca a la 

plaça de l’Ajuntament de Viveiro, Lugo.  

La figura representa el poeta dret, vestit a la moda de l’època, amb una ploma a la mà 

dreta i un rotlle a la mà esquerra en clara referència a la seva tasca.  

Aquest monument es va erigir gràcies al Centre Gallec de l’Havana, tot i que la 

iniciativa la va tenir l’historiador Manuel Murguía, marit de l’escriptora gallega Rosalía 

de Castro.  

L’escultura de més de dos metres i mig d’alçària i 1.200 kg de pes, es va fondre en 

ferro i després es va recobrir amb una capa de bronze als tallers de l’Arsenal Civil 

d’Alejandro Wolhgemoth a Barcelona. 

La primera pedra es va col·locar el 26 de setembre de 1891.  
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�úmero: 80 

Rumbosa/ Andaluza / Xula a cavall 

« J. Campeny» (signada base inferior esquerra). 

c. 1890. 

Terracota 

Font gràfica: Arxiu familiar Medina Campeny; Arxiu 

Fotogràfic Municipal d’Igualada (Clisé Procopio Llucià, 

núm. 6218). 

Font documental impresa: Almanach de L’Esquella de la 

Torratxa, 1/01/1900, p. 57 (fig); OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José 

Campeny», Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 4 (fig); L.M, «Siluetas Artísticas. Pepe 

Campeny», El Liberal de Barcelona, 18/07/ 1904, p. 1; «Siluetas Artísticas. Pepe 

Campeny», Diario de Tarragona, 21/07/1904, p. 1 (copia de El Liberal); ORDUÑA 

VIGUERA 1908, s.p; ARTIGAS 2004, p. 98 (fig). 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Rumbosa/ Andaluza / Xula a cavall és el títol de l’obra que representa una noia de 

rostre somrient que es passeja dalt d’un cavall. Aquesta jove sembla que va de romeria 

amb el cavall guarnit. 

Aquesta terracota, que mostra un treball minuciós, s’emmarca dins la tipologia 

d’obres de caràcter anecdòtic que es van posar de moda a l’època. 

L’obra era propietat del marquès de Marianao, i segons el diari El Liberal de 

Barcelona38 aquest noble va regalar-ne una còpia com a premi de la festa marítima 

celebrada a Tarragona el 1904. 

                                                 
38 El Liberal de Barcelona, 18/07/1904. 
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�úmero: 80 a 

Rumbosa/ Andaluza / Xula a cavall  

« J. Campeny» (signada base inferior esquerra). 

c. 1890. 

Terracota 

Mides 

Localització: Col·lecció particular. 

Bibliografia: ARTIGAS 2004, p. 98 (fig). 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 
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�úmero: 81 

Panteó d’Eduard Puig i Valls 

1890 

Marbre. 

Localització: Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Via de 

Sant Oleguer, agrupació 5a., núm. 5. 

Arquitecte del panteó: F. Aymamí. 

Font documental manuscrita: Expedient Serveis Funeraris 

de Barcelona s/n. 

Font documental impresa: La Renaixensa, 1/11/1890, p. 6.815; Diario de Barcelona , 

1/11/1890, p. 13.019. 

Bibliografia: SOLÉ 1976; MARÍN 1986; AGUADO 1992; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 

2006 (2002); RIERA 1981, p. 22 (fig). 

 

 

Grup escultòric que presideix el panteó d’Eduard Puig i Valls al cementiri de 

Montjuïc. Aquesta obra remata un conjunt de pedres tosques que imiten un turó des del 

qual un àngel psicopomp, amb les ales desplegades, s’emporta l’ànima d’una noia jove 

cap al cel. 

L’obra transmet la sensació d’ascensionalitat gràcies a la representació de l’àngel que 

vola, amb la mirada dirigida cap al cel, i al dibuix que provoquen els plecs de la roba de 

les dues figures. En el cas de l’àngel, els plecs de la tela que li cobreixen les cames 

s’obren i aleshores fan que ensenyi la cuixa tornejada.  

Pel que fa a la tela que cobreix el cos de la noia, cau verticalment i forma uns plecs 

que recorden la papiroflèxia on descansen les dues figures. 

Així mateix, cal destacar l’escultura masculina de l’àngel, fet que contrasta amb els 

àngels femenins que Josep Campeny realitzà a l’entorn 1900. De la indumentària, en 

ressalten els botons de les mànigues i de la faldilla, que l’escultor acostuma a 

representar en moltes de les seves peces funeràries.  
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�úmero: 82 

Bust retrat (de senyor) 

1890 

Font documental impresa: La Renaixensa, 18/04/1890, p. 2.380; Diario de Barcelona, 

17/04/1890, p. 4.819. 
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�úmero: 83 

Incroyable Moderna / Tipus Parisién 

«J. Campeny» (a la base). 

c. 1890 

Terracota 

61 x 28,3 x 16,5 cm 

Localització: Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, 

núm. 2641. 

Font documental impresa: Boletín de la Biblioteca Víctor 

Balaguer 1890, p 4; Catálogo 1891, p. 289; La Il·lustració Artística, 16/05/1892, p. 313 

(fig); La Ilustración Ibérica, 14/05/1892, p. 307. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 35; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 

160. 

Exposicions: Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona 1891, núm. cat. 

930. 

 

 

El títol en francès de l’escultura Incroyable Moderna ja ens indica que Josep 

Campeny pretenia plasmar en aquesta peça com la societat barcelonina estava captivada 

per tot allò que provenia de París: l’arquitectura, la moda..., fins i tot els artistes s’hi 

traslladaven amb l’objectiu d’ampliar els estudis. 

El bust de la dona, representat amb gest altiu, porta un barret de vímet al cap amb la 

cinta lligada al coll. De la mateixa manera, va vestida amb un vestit d’ampli escot 

guarnit amb diversos llaços. 

Aquesta terracota, és un clar exemple de les obres que l’escultor va fer seriades, ja 

que Josep Campeny va donar l’obra al Museu Víctor Balaguer el mes de febrer de 1890, 

juntament amb altres peces.  

Un any després va participar a la Primera Exposició General de Belles Arts de 

Barcelona, on al catàleg sortia el preu de venda, (150 pessetes). 
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�úmero: 84 

Víctor Balaguer 

« J. Campeny » ( Inf. dret) 

c. 1890 

Terracota, guix, i bronze. 

57 x 42 x 15 cm (bronze) / 60 x 30 cm / 65 x 50 guix. 

Foneria: Bechini (Marge inferior esquerre) 

Localització: Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú), 

núm. 1919. (En bronze) 

Font documental impresa: Catálogo 1890, núm. 1.072; Catálogo 1891, p. 290; P. DEL 

O. [Roca i Roca, J.], «Exposició de Belles Arts» L’Esquella de la Torratxa, 27/06/1891, 

p. 402; Diario de Barcelona 23/03/1893, p. 3.646; La Renaixensa, 23/03/1893, p. 2931; 

Álbum Salón 1901, p. 66. 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada (Clisé de Procopio Llucià, ficha 

6222). 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

Exposicions: Exposició Nacional de Belles Arts de 1890 de Madrid, núm. cat 1.072; 

Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891, núm. cat 932; Sala 

Parés, març 1893; Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Bust en terracota de l’escriptor i polític Víctor Balaguer Cirera, personatge amb el 

qual Josep Campeny va entrar en contacte possiblement arran de la celebració de 

l’Exposició Regional o bé amb l’execució de l’escultura de Manuel de Cabanyes, per a 

l’intercolumni del museu. Hi ha correspondència epistolar entre els dos homes. 

L’obra, que destaca pel tractament del modelat, reprodueix molt bé els trets del rostre 

del retratat, amb un ample front, les celles poblades, el bigoti cap avall i la barba.  

Pel que fa a la indumentària, va vestit amb una jaqueta creuada sobre el pit i al 

damunt porta un abric que ressalta pel tractament de la pell del coll. A la base hi ha dues 

branques de llorer, símbol d’home culte. 

Aquesta peça va participar a l’Exposició Nacional de Belles Arts de 1890 de Madrid 

i a la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891. Poc després, el 

mes de març de 1893, també fou exhibida a la Sala Parés. 
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�úmero: 84 a 

 Víctor Balaguer 

« J. Campeny» ( Inf. dret) 

1890 

Guix 

65 x 50 cm. 

Font gràfica: Arxiu fotogràfic municipal d’Igualada (Clisé de Procopio Llucià ficha 

6222); Arxiu fotogràfic Institut Ametller. 

Font documental impresa: Catálogo 1890, núm. 1.072.  

Exposicions: Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1890, núm. cat 1.072; 

Exposició Centenari Campeny, Igualada. 1958. 
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�úmero: 84 b 

Víctor Balaguer 

« J. Campeny » ( Inf. dret) 

c. 1891 

Terracota 

60 x 30 cm. 

Font documental impresa: Catálogo 1891, p. 290; P. DEL O. [Roca i Roca, J.], 

«Exposició de Belles Arts» La Esquella de la Torratxa, 27/06/1891, p. 402. 

Exposicions: Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891, núm. cat 

932.  

Observacions: Aquest bust també el trobem en guix i bronze. 
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�úmero: 84 c 

Víctor Balaguer  

«J. Campeny» (Inf. dret) 

Bronze. Foneria Bechini (Marge inferior esquerre). 

57 x 42 x 15 cm. 

Localització: Museu Víctor Balaguer de Vilanova i 

la Geltrú, núm. 1919. 
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�úmero: 85 

Panteó de Juan Forgas Bayo 

1891 

Marbre d’Itàlia: 

Marbriste: Ventura Hermanos. 

Localització: Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Via 

de Sant Oleguer, agrupació 4a., núm. 17.  

Arquitecte del panteó: Antoni Rovira i Rabassa. 

Font documental manuscrita: Expedient Serveis Funeraris de Barcelona. 

Font documental impresa: La Renaixensa. Diari de Catalunya, 1/11/1891, p. 6773, 

núm. 6.555; La Vanguardia, 1/10/1891, p. 5; Diario de Barcelona, 1/11/1891, p. 

12.737; La Dinastía, 2/11/1891, p. 2. 

Bibliografia: SOLÉ 1976; MARÍN 1986, p. 541; Escultura 1989, p. 17; AGUADO 1992, p. 

104; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006 (2002), p. 100. 

 

 

Josep Campeny va realitzar l’escultura d’un àngel que escriu un epitafi a la base de la 

creu per encàrrec de Josep Gallart Forgas, un indià que havia fet fortuna a Puerto Rico 

amb l’explotació del sucre i que va tornar a Barcelona.  

En aquest panteó hi podem observar un àngel femení de rostre serè i braços tornejats. 

Té les ales de plomes desplegades formant un angle de noranta graus, que confereixen 

expressivitat a la figura.  

L’escultura presenta certes reminiscències neoclàssiques, tant pel que fa a la 

indumentària, ornamentada amb greques, com en el pentinat, que ens recorda a figures 

pintades per Jaques Louis David o escultures d’Antonio Canova i fins i tot de Berthel 

Thorvaldsen. 

En aquesta peça hi reconeixem elements característics de l’escultor, com són els 

botons de la roba i la tela que llisca per les escales del panteó que ja veiem en una de les 

seves primeres obres funeràries com la de Pere Llibre. 
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�úmero: 86 

Bust Juan Topete. 

Medalló amb el bust. 

1891 

Terracota. 

33,5 cm de diàmetre 

Localització: Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, núm. cat. 4172. 

Font documental impresa: Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 26/01/1891, 

núm. 76, p. 8. 

Observacions: Donació Josep Campeny, gener 1891. 

 

 

Retrat de perfil de Juan Topete dins un medalló en terracota envoltat de llorer. 

Aquest està representat de manera que ens recorda els retrats renaixentistes que alhora 

s’inspiren amb les monedes romanes. 

De l’obra és interessant destacar el tractament de la barba i els cabells del personatge. 

Finalment, aquesta peça va ser donada per Josep Campeny al Museu Víctor Balaguer 

l’any 1890. 
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�úmero: 87 

La formiga ( Inscripció a la base) 

«J. CAMPE�Y» 

1891 

Terracota, guix i bronze (Fosa per Masriera Campins) 

Ca. 1904-1906.  

130 x 60 cm, (un ejemplar en guix) i 115 x 45 cm (un 

altre ejemplar en guix). 

Pes en bronze 12,500 kg. 

Localització: No localitzada. Fou adquirida per la Junta 

de Museus l’any 1891, però consta desapareguda des de 

l’any 1901.39 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria Codina Hermanos). “Libro obras 

realizadas” 1904-1906, fol. 149. 

Font documental impresa: La Ilustración. Hispano-Americana, 17/05/891, pp. 305 

(fig), 318; La Ilustración Española y Americana, 22/06/1891, p. 379; Ilustración 

Artística, 27/07/1891, p. 480; J.C. Y R. [Cabot i Rovira, J.], «Revista Artística. Maig. 

Primera Exposició General de Belles Arts», La Catalunya Artística, 7/06/1891, p. 260; 

BONIFACI [Casellas, R.], «Exposició General de Bellas-Arts de Barcelona III», L’Avens, 

31/07/1891, p. 216; Catálogo 1891, p. 289; Catálogo 1982, p. 197; MIQUEL BADIA, F. 

«Primera Exposición General de Bellas Artes de Barcelona VI y último», Diario de 

Barcelona, 2/06/1891, p. 6.672; La Renaixensa, 14/06/1891, p. 3669; La Vanguardia, 

29/06/1891, p. 4; P. DEL O. [Roca i Roca, J.], Exposició de Bellas Arts, «La Esquella de 

la Torratxa», 27/06/1891, p. 402; OPISSO, A. «Exposición General de Bellas Artes de 

Barcelona III», La Ilustración Ibérica, 4/07/1891, p. 426; COMAS 1892, p. 139; El 

Álbum Ibero-Americano, 7/03/1892, pp. 102 (fig), 106; J.C. Y R [Cabot Rovira, J.], 

«Notas Artísticas» La Veu de Catalunya, 2/04/1893, p. 165; Diario de Barcelona 

23/03/1893, p. 3.646; La Renaixensa 23/03/1893, p. 2931; Catalunya Artística 1901, p. 

57; Catálogo 1906, p. 147; ORDUÑA VIGUERA 1908 s.d.; MIQUEL BADIA, F. «Primera 

Exposición General de Bellas Artes en Barcelona. VI y último». Diario de Barcelona, 

2/06/1891, p. 6.673; PONS (s/d), lám XVI; Diario de Tarragona, 19/07/1904, p. 1; L.M 

«Siluetas Artísticas. Pepe Campeny», El Liberal de Barcelona, 18/07/1904, p. 1; L.M 

                                                 
39 BORONAT 1999, p. 40. 
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«Siluetas Artísticas. Pepe Campeny». Diario de Tarragona, 21/07/1904, p. 1 (Copia de 

El Liberal). 

Bibliografia: ELIAS 1928, II, p. 46; BORONAT 1999, p. 40; PANTORBA 1980, p. 147; 

CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2008 (2004), p. 1491; MELENDRERAS 2007-2008, p. 159. 

Exposicions: Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891, núm.cat. 

929; Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid de 1892, núm. cat. 1326; Sala 

Parés 1893. 

Medalles: Medalla de 3a. classe a la Primera Exposició General de Belles Arts de 

Barcelona de 1891, i Menció honorífica a l’Exposició Internacional de Belles Arts de 

Madrid de 1892. 

Observacions: El preu de venda de l’obra en guix que consta al catàleg de la Primera 

Exposició General de Belles Arts de 1891 és de 2.500 pessetes. 

Aquesta peça va ser realitzada en diferents materials (terracota, guix) i entre el 1904 i 

el 1906 fou fosa en bronze per la foneria Masriera. 

 

 

L’escultura va acompanyada d’un poema de Francesc Gras i Elías 

  Tendre, gentil, modesta y candorosa, 

  Formigeta del bosch, 

  Espigola pe´l vall y las montanyas 

  Rebent lo bés del sol. 

 

  Deu la va fer pobreta´n queixa vida, 

  Pero rica de cor, 

  Y sab qu´an lo trevall porta pà á casa 

  Y que al hivern té foch. 

 

  Ella es un´altra Ruth, creyent y hermosa; 

  Diueuli com Booz: 

  “�o vagis á espiga á altres eras; 

  �o t´moguis d´aquest lloch !.» 
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La formiga és una de les millors obres de Josep Campeny de la dècada dels anys 

noranta. Representa una pagesa que amb la mà dreta recull espigues de blat, mentre que 

amb l’esquerra aguanta la garba sota el braç. Va vestida amb modèstia, porta un 

mocador al cap que li recull els cabells i calça uns esclops. 

Aquesta escultura mostra una clara influència francesa que ens remet 

iconogràficament, tant pel tema com pel volum del cos, a la pintura de Les espigolaires 

de Jean-François Millet (1857). 

El modelat de la figura és delicat, les faccions del rostre són suaus i contrasten amb 

els braços musculosos per la força del treball. L’acció de recollir les espigues presenta 

ritme i moviment tranquil. Els plecs de la roba són arrodonits, cosa que ajuda a mostrar 

el gest que dibuixa l’anatomia de les cames. 

L’obra va acompanyada d’un poema de Francesc Gras Elias, on es relaciona aquesta 

figura amb la Rut bíblica 

Josep Campeny va presentar aquesta escultura a la primera Exposició General de 

Belles Arts de Barcelona de 1891, on va obtenir una tercera medalla i fou adquirida per 

la Junta de Museus.40  

La formiga va tenir un gran ressò a la premsa i El Album Ibero-Americano va dir: 

«Este título es un símbolo; representa á la mujer hacendosa y económica que recoge 

del suelo la espiga de trigo para que no se pierdan sus granos. 

Importante es el papel que desempeña en el hogar la mujer que sabe nivelar los 

gastos con los ingresos, haciendo que quede algo de éstos, para lo cual se pintan solas 

las mujeres de Cataluña. 

La hormiga, en catalán formiga, fué una de las obras que más llamaron la atención 

en la última exposición de Barcelona».41 

L’any següent l’escultor va tornar a presentar La formiga a l’Exposició Internacional 

de Belles Arts de Madrid de 1892.  

En una fotografia que mostra l’interior de la casa de Francesc Simon Font, que fou 

enderrocada a mitjan segle XX, s’hi pot veure aquesta escultura. Així mateix, La formiga 

era propietat del Marquès de Marianao, el qual la va oferir com a premi a l’exposició de 

treballs manuals dels alumnes de les escoles de la província de Tarragona. (La va 

exposar a l’aparador del Sr. Brell a Tarragona.)42  

                                                 
40 Consta desapareguda des de 1901. BORONAT 1999, p. 40.  
41 El Álbum Ibero-Americano, Madrid 7/03/1892, p. 106. 
42 El Liberal de Barcelona, 18/07/1904, p. 1. 
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�úmero: 87 a 

La formiga 

«J. CAMPE�Y» 

Terracota  

Font documental impresa: El Liberal de Barcelona, 18/07/1904, p. 1. 

 

 

Aquesta peça era propietat del marquès de Marianao i aquest la va oferir com premi 

l’exposició de treballs manuals dels alumnes de les escoles de la provincia de Tarragona 

el 1904. (La va exposar a l’aparador del Sr. Brell a Tarragona).  
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�úmero: 87, b 

La formiga 

«J. CAMPE�Y» 

1891 

Guix 

130 x 60 cm, (l’exemplar de l’exposició de 1891)  

i 115 x 45 cm (l’exemplar de l’exposició de 1892) 

Localització: No localitzada. Fou adquirida per la Junta de 

Museus l’any 1891, però consta desapareguda des de l’any 

1901. 

Font documental impresa: La Ilustración. Hispano-Americana, 17/05/891, pp. 305 

(fig), 318; La Ilustración Española y Americana, 22/06/1891, p. 379; Ilustración 

Artística, 27/07/1891, p. 480; J.C. Y R. [Cabot i Rovira, J.], «Revista Artística. Maig. 

Primera Exposició General de Belles Arts», La Catalunya Artística, 7/06/1891, p. 260; 

BONIFACI. «Exposició General de Bellas-Arts de Barcelona III», L’Avens, 31/07/1891, 

p. 216; Catálogo 1891, p. 289; Catálogo 1982, p. 197; MIQUEL BADIA, F. «Primera 

Exposición General de Bellas Artes de Barcelona VI y último», Diario de Barcelona, 

2/06/1891, p. 6.672; La Renaixensa, 14/06/1891, p. 3669; La Vanguardia, 29/06/1891, 

p. 4; P. DEL O. [Roca i Roca, J.], Exposició de Bellas Arts, «La Esquella de la Torratxa», 

27/06/1891, p. 402; OPISSO, A. «Exposición General de Bellas Artes de Barcelona III», 

La Ilustración Ibérica, 4/07/1891, p. 426; COMAS 1892, p. 139; El Album Ibero-

Americano, 7/03/1892, pp. 102 (fig), 106; J.C. Y R. [Cabot i Rovira, J.], «Notas 

Artísticas» La Veu de Catalunya, 2/04/1893, p. 165; Diario de Barcelona 23/03/1893, 

p. 3.646; La Renaixensa 23/03/1893, p. 2931; Catalunya Artística 1901, p. 57; Catálogo 

1906, p. 147; ORDUÑA VIGUERA 1908 s.d.; MIQUEL BADIA, F. «Primera Exposición 

General de Bellas Artes en Barcelona. VI y último». Diario de Barcelona, 2/06/1891, p. 

6.673; PONS (s/d), làm XVI; Diario de Tarragona, 19/07/1904, p. 1; L.M «Siluetas 

Artísticas. Pepe Campeny», El Liberal de Barcelona, 18/07/1904, p. 1; L.M «Siluetas 

Artísticas. Pepe Campeny». Diario de Tarragona, 21/07/1904, p. 1 (Copia de El 

Liberal). 

Bibliografia: ELIAS 1928, II, p. 46; BORONAT 1999, p. 40; PANTORBA 1980, p. 147; 

CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2008 (2004), p. 1491; MELENDRERAS 2007-2008, p. 159. 
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Exposicions: Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891, núm.cat. 

929; Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid de 1892, núm. cat. 1326; Sala 

Parés 1893. 

Medalles: Medalla de 3a. classe a la Primera Exposició General de Belles Arts de 

Barcelona de 1891, i Menció honorífica a l’Exposició Internacional de Belles Arts de 

Madrid de 1892. 

Observacions: Hi ha documentats dos exemplars en guix. El preu de venda de l’obra en 

guix que consta al catàleg de la Primera Exposició General de Belles Arts de 1891 és de 

2.500 pessetes. 
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�úmero: 87 c 

La formiga  

« J. CAMPE�Y » 

c. 1904-1906 

Bronze. Fosa per la foneria Masriera Campins.  

12,500 kg. 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria Codina Hermanos). “Libro obras 

realizadas” 1904-1906, fol. 149. 

Observacions: Segons el model original en guix de 1891. 

 

 

Al llibre de comptes de la foneria Masriera hi posa «Estatuita “La formiga”» per 

tant pensem que deuria ser més petita que el model original en guix de 1891. 
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�úmero: 87 d 

La formiga 

« J. CAMPE�Y » 

c. 1892  

Terracota policromada 

Localització: Col·lecció Jaume Saumell. 

 

 

Terracota policromada La formiga, on observem que la figura porta a la mà dreta una 

falç en comptes de les espigues que veiem en la imatge publicada a la revista La 

Ilustración. Hispano-Americana el 17 de maig de 1891. 

Així mateix, aquesta peça seria una versió en reduïdes dimensions de l’obra original 

en guix. 
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�úmero: 88 

Bust de flamenca 

1891 

Marbre 

Font documental impresa: Internationale 1891 (núm. Cat. 3.355); La Vanguardia, 

13/06/1891, p. 2; La Renaixensa, 13/06/1891, p. 3.636; La Veu de Catalunya, 

15/03/1891, p. 119. 

Exposicions: Berlín 1891. 

 

 

El tema folklòric de les flamenques, toreres …entre d’altres era molt popular a 

l’època i gaudia d’un cert èxit entre el públic barceloní que visitava la Sala Parés, però 

també entre diversos artistes francesos. 

Possiblement va ser per aquest motiu que Josep Campeny va decidir presentar a 

l’exposició de Berlín una obra sobre aquest assumpte. La premsa del moment va 

publicar que el bust de flamenca es va vendre a molt bon preu. 
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�úmero: 89 

 Creu a la tomba menor del Sr. Gasol 

1891 

Localització: Cementiri Montjuïc. 

Bibliografia: La Vanguardia, 1/11/1891, p. 5. 

 



 

 

 

464 

�úmero: 90 

Panteó de la família Andreu i Grau 

1892 

Localització: Cementiri de Montjuïc de Barcelona. 

Via de Santa Eulàlia, agrupació 3a, núm. 51. 

Arquitecte del panteó: Emili Sala Cortés. 

Font documental impresa: Expedient Serveis Funeraris. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976; BAREY 1980, p. 41; MARÍN 1986; AGUADO 1992; 

CATALÀ 2002. 

 

 

Les escultures de dos àngels, que subjecten un filacteri amb el nom de la família, són 

les figures que Josep Campeny realitzà per a l’hipogeu de la família de l’industrial i 

farmacèutic Salvador Andreu i Grau, més conegut com el Doctor Andreu.  

Aquests àngels, de rostre delicat i serè que estan emmarcats per una aurèola, 

descansen sobre els capitells de les dues columnes adossades que flanquegen l’accés a 

l’hipogeu funerari d’estil neogòtic, que fou projectat per l’arquitecte Emili Sala Cortés. 

Així mateix, ressalten les ales desplegades a les espatlles dels àngels, i de la 

indumentària, les mànigues amples de la túnica, els plecs de la qual trenquen amb la 

verticalitat de les figures. 
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�úmero: 91 

Panteó d’Alfonso Ugarte 

«J CAMPENY ESCULTOR» (Marge inferior dret) 

c. 1892 

Marbre 

254 x 80 x 46 cm l’escultura; 329 x 508 x 410 cm la tomba. 

Localització: Museo Cementerio Presbítero Maestro, Lima 

(Perú). Propietari: Societat de Beneficencia de Lima. 

Font documental manuscrita: Fitxa de catalogació del Museu Cementiri Presbítero 

Maestro de Perú, codi SBLM/MCPMM-0204. 

Font documental impresa: A.F.C. «D. Joseph Campeny», La Tomasa, 10/06/1892, p. 

324;. GIRALDOS, F. «Gent notable de Catalunya» Catalunya Artística, 29/05/1902, p. 

335. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 46: (Cita una estátua de 4 mts d’altura per a un panteó 

destinat a América).; Presbítero 2003, p. 43. 

Inscripcions: «Restos de Alfonso Ugarte. Muerto heroicamente en el morro de África 

el 7 de junio 1880 / Su inconsolable madre le dedica este monumento. / F. Vancells, 

adornista / Barcelona España / J Campeny escultor». 

 

 

Obra funerària dedicada a l’heroi peruà Alfonso Ugarte que va perdre la vida a la 

batalla d’Arica l’any 1880. 

El panteó, signat a la base per F. Vancells i J. Campeny, està format per l’escultura 

d’una dona davant la tomba que representa la mare d’Alfonso Ugarte, Rosa Vernal, que 

li va fer construir aquest panteó al cementiri Presbítero Maestro de Lima. Aquesta figura 

dreta i amb gest afligit, es posa una mà al rostre mentre que amb l’altra sosté una corona 

de llorer, en una clara referència a l’heroïcitat del difunt i símbol de la glòria eterna. 

Aquesta peça, de grans dimensions, no és una de les més representatives de l’artista, 

ja que és una mica matussera i fins i tot està una mica desproporcionada.  

Tot i que desconeixem la data exacta de la seva execució, pensem que seria entorn de 

l’any 1892 perquè la revista La Tomasa va dir aleshores que l’artista feia una obra per a 

un panteó d’Iberoamèrica. 
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�úmero: 92 

Fascinació  

c. 1892 

Guix 

63 x 135 cm 

Font documental impresa: La Ilustración 

Artística, 16/05/1892; La Renaixensa, 23/03/1893, p. 2.931; J.C. Y R. [Cabot i Rovira, 

J.], «Notas Artísticas», La Veu de Catalunya, 2/04/1893, p. 165; La Ilustración 

Artística, 29/05/1893, p. 349; La Dinastía, 19/05/1894, p. 1; Catálogo 1897, p. 185. 

CABELLO 1897. 

Bibliografia: RÀFOLS 1951, p. 206; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 

158; FONTBONA 2011, p. 89. 

Exposicións: Sala Parés, abril 1893; Exposició Universal d’Anvers, 1894; Exposició 

General de Belles Arts de Madrid 1897, núm. cat. 1.202. 

Premis: Medalla d’Or a l’Exposició de Viena, l’any 1904. 

 

 

Escultura del déu Pan coronat amb pàmpols de raïm al cap que es troba estirat a terra. 

De clara influència fortunyiana, aquest encanta amb el so de la siringa la serp que 

s’aixeca dreta al seu davant. 

El dibuix de l’obra es va publicar a la revista la Ilustración Artística el 1892. L’any 

següent, aquesta peça es va exposar a la Sala Parés i La Veu de Catalunya, va 

comentar:«[…] distingint-se pel damunt de tots Fascinació per la plasticitat 

extraordinària del desnú y la veritat de la massa».43 

Josep Campeny va participar amb Fascinació a l’Exposició General de Belles Arts 

de Madrid de 1897, on des de la revista Arquitectura y Construcción, Luis M. Cabello 

Lapiedra, es lamentava que aquesta peça no obtingués cap guardó: «Fascinación (grupo 

en yeso). La obra del Sr. Campeny es un grupito de factura clásica, que si no de gran 

importancia, demuestra las buenas tendencias del autor, y no debe dejarse sin mención, 

siquiera por haberla conseguido justamente el artista en certámenes anteriores, por 

cuya razón el Jurado ha creído prudente pasarle en silencio en la presente ocasión. La 

                                                 
43 La Veu de Catalunya, 2/04/1893, p. 165. 
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escultura que me ocupa, con permiso de los señores graves, es mejor que la señalada 

en el catálogo con el núm. 1.196, que ha obtenido la tercera medalla».44 

També Alfonso Perez Nieva a La Dinastía va dir «[…] Fascinación titula el 

laureado artista barcelonés a un grupo en yeso ejecutado con gran valentia de 

ejecución y a la vez con exquisita delicadeza de lineas. �o recuerdo obra mejor 

bautizada. Las figuras son expresivas hasta un punto inconcebible, traducen con 

suprema fidelidad lo que el autor se propuso. Hay en la obra lo que es: fascinación. Y 

respecto a los pal???no puede pedirse aplomo maigr, firmeza sin mengua de blandura, 

de la pastosidad de la carne».45 

Així mateix també va ser exposada a l’exposició d’Anvers de 1894.46 I més tard, va 

obtenir una medalla d’or a l’exposició de Viena de 1904. 

Més endavant, a l’any 1980, va sortir a la casa de subhastes Valentí una versió en 

bronze molt semblant a aquesta peça però sense la corona de fulles. A la base hi havia la 

inscripció «Damians fabricante de bronces de arte». [Tal i com hem comentat abans, 

possiblement era l’obra Satir estirat que es va exposar a l’establiment de bronzes 

artístics dels germans Damians el 1894. Diario de Barcelona, 2 de febrer de 1894, p. 

1.420]. 

                                                 
44 Cabello y Lapiedra, L. Ma. «Des de Madrid. Exposición de Bellas Artes III». Arquitectura y 
Construcción. Barcelona 23/07/1897. Any I, núm. 10. 
45 Pérez Nieva, A. «Revista de Madrid. La Exposición de Bellas Artes de 1897. X. Escultura», La 
Dinastía, 17/07/1897, p. 2. 
46 Tot i que a la Biblioteca dels Museus d’Art hi ha la fitxa del catàleg d’aquesta exposició, aquest es 
troba extraviat, i per tant no ha estat possible consultar-lo. 
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�úmero: 93 

Sepultura de D. Olegari de Gomis i de Rós./ Família Gomis i 

Güell. 

«J.CAMPENY» (Inf. Dret) 

Relleu en pedra de Montjuïc. 

1892 

Arquitecte del panteó: Tiberi Sabater. 

Localització:Cementiri de Montjuïc, Via de Sant Oleguer, 

agrupació 5a, núm. 14. 

Font documental manuscrita: Expedient Serveis Funeraris de Barcelona. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 1/11/1892, p. 12.765; La Renaixensa. 

Diari de Catalunya, 2/11/1892, p. 8.635; La Vanguardia, 1/11/1892, p. 1; La Dinastía, 

1/11/ 1892, p. 2. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976. 

 

 

Relleu d’un àngel dins una estructura arquitectònica del panteó en forma de capella. 

Presenta la mà dreta dirigida al cel i la mà esquerra abaixada. El moviment de la tela li 

confereix un ritme ascensional a la figura. Als peus s’hi acumula roba. 

A finals del segle XIX molts artistes rebien força encàrrecs funeraris dels burgesos 

barcelonins que volien tenir el seu panteó al cementiri de Montjuïc. L’any 1892 Josep 

Campeny va realitzar el relleu d’un àngel per al panteó propietat d’Olegari Gomis,47 el 

projecte del qual estava signat pel mestre d’obres Tiberi Sabater, autor d’edificis tan 

significatius com la Casa del Pirata (1880-1885) al Passeig de Gràcia; el Casino 

Mercantil, també conegut com “El Borsí” (1883),48 i el Palau Marcet (1887-1890). 

Al dibuix de l’estudi i salonet que publicà La Ilustración Artística el 1892, s’hi pot 

veure l’escultor treballant en l’àngel d’aquest relleu. 

                                                 
47 La Dinastía, 1/11/1892, p. 2; Diario de Barcelona/11/1892, p. 12.765. 
48 TÁMARO, E. «Lo nou edifici del Casino Mercantil», La Ilustració Catalana, 31/08/1883, p. 243. 
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�úmero: 94 

Un deserto (Títol a la base) 

«J. Campeny.» 

1892 

Terracota policromada. 

45 cm alt 

Font documental: La Ilustración Artística, 

1/05/1892, p. 313; La Ilustració Catalana, 

15/07/1892, pp. 199 (fig), 207; La 

Renaixensa, 23/03/1893, p. 2931; La Velada, 23/06/1894, p. 385; La Ilustración 

Moderna, 23/06/1894, p. 779. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

Exposicions: Sala Parés març 1893; Galeria S. XX del Boulevard dels Anticuaris de 

Barcelona, febrer 2005. 

 

 

Simpàtica obra anecdòtica d’una pagesa que subjecta un garrí entre els seus braços, 

mentre que l’animal es vol escapar. 

La noia porta esclops i la faldilla recollida al davant dibuixant uns plecs horitzontals 

que contrasten amb els plecs verticals dels enagos. També ressalta el tractament de la 

part posterior de la figura. 

El garrí és un estudi del natural, i el grup seria un reflex de la vida al camp o a les 

petites poblacions rurals. És interessant el gest cap enrere de la noia per contrarestar 

l’embranzida del porquet. 

La revista La Ilustración moderna destaca el tractament del cap de la noia de rostre 

somrient, que porta els cabells recollits al clatell. 
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�úmero: 94 a 

Un deserto (Títol a la base)  

Una camperola subjecta un garrí petit que es vol 

deslliurar de la noia. 

«J. Campeny.» 

1893 

Fosa a la terra per la foneria Masriera i Campins.  

0,45 cm. 

7,50 Kg.  

Font documental manuscrita: Arxiu particular de la foneria artística Codina 

Hermanos. Llibre “Obras realizadas” 1892-1896, fol. 25. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 1/05/1892, p. 313; La Ilustració 

Catalana, 15/06/1892, pp. 199 (fig), 207; La Renaixensa, 23/03/1893, p. 2931; La 

Velada, 23/06/1894 p. 385; La Ilustración Moderna, 23/06/1894, p. 779; Catalogue 

1900, núm. 19. 

Exposicions: Saló Parés març 1893; Exposition Universelle de París 1900. 

Observacions: Al catàleg de l’Exposició de París consta el preu de 250 francs. 

Es va fondre entre el 20 de març al 20 de maig de 1893. 

El model original en terracota data de 1892. 
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�úmero: 95 

Baccilus vírgula 

c. 1892 

Font documental: La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 313; 

CATALÀ 2001, p. 32. 

Bibliografia: MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

 

 

Baccilus vírgula és el títol de l’obra que tracta el tema del còlera, malaltia infecciosa 

intestinal causada per la ingestió d’aliments o aigua infectats amb el bacteri Vibrio 

cholerae. L’epidèmia va fer estralls entre la població espanyola a finals del segle XIX, 

sobretot l’any 1885 quan hi va haver un brot que va causar molts morts, sobretot al 

litoral llevantí. 

L’escultura de Josep Campeny vol representar la mort, en forma d’esquelet, que 

provoca el bacil Vibrio cholerae, plasmada com si fos un dels quatre genets de 

l’Apocalipsi, i ens recorda el gravat sobre aquesta temàtica que va fer l’artista alemany 

Albrecht Dürer. 

També compositivament presenta certes similituds amb la seva obra L’escàndol, en 

la qual hi ha un cavall que salta una tanca. 

Quan Josep Campeny va crear aquesta obra, el tema estava d’actualitat, ja que l’any 

1882 Robert Koch va identificar el bacteri de la tuberculosi i el 1883 el del còlera. Per la 

seva banda, el científic de Corbera d’Ebre Jaume Ferran i Clua va desenvolupar una 

vacuna que va aixecar controvèrsia entre la comunitat científica, fet que va obligar el 

govern a suspendre-la.  
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�úmero: 96 

Pa i toros 

c. 1892 

Font documental: La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 313. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

 

 

El tema del torero, o bé de los Majos i las Majas que arrenca de Goya, va tenir força 

acceptació entre la població a finals del segle XIX. De fet, a la pintura catalana va ser 

Ramon Casas qui va treballar la temàtica per influència del pintor Marià Fortuny. 

El títol de la terracota Pa i toros ja ens indica que es tracta d’un tema lúdic de 

caràcter folklòric. Representa una figura masculina vestida amb una torera curta i un 

capell. A la mà esquerra porta una guitarra espanyola i a la dreta una manta morellana. 

El vestit de torero: prové del vestit de los majos de finals del segle XVIII. 
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�úmero: 97 

Coqueteria 

c. 1892 

Terracota 

Font documental: La Ilustración Artística, 16/05/1892, p. 

313. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, 

p. 160. 

 

 

Coqueteria és el títol d’una terracota d’una dama asseguda en un sofà que presenta 

una actitud seductora. Ens recorda els cartells de Ramon Casas que anuncien xampany  

Porta un vestit de festa, ja que possiblement es troba en un dels balls que la burgesia 

celebrava a Barcelona, amb uns guants llargs fins als colzes i els cabells recollits en un 

monyo alt deixant al descobert el clatell. 

La figura transmet la imatge de confort de la burgesia de l’època enriquida amb la 

Febre d’Or. 
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�úmero: 98 

Noia  

«J.Campeny» (Signat a la base). 

Terracota 

50 cm alt 

Subhastes: Sala de Subhastes Bonanova, 15 de desembre de 

2011, Lot: 902. Preu de sortida: 700 €. 

 

 

Obra tipus bibelot d’una dama d’època minuciosament realitzada. Per la 

indumentària sembla que porti una disfressa ó bé un vestit del segle XVIII amb polissó. 

Recorda algunes pintures d’Antoine Watteau. 

Per similitud amb altres peces de la mateixa època l’hem datat entorn l’any 1892. 



 

 

 

475 

�úmero: 99 

Un postulant / Ós mendicant 

«J. Campeny» 

1892 

Terracota 

Mides: 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 16/05/1892, 

p. 313. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

Subhastes: Sala Subhastes Lamas Bolaño, desembre 2011. 

 

 

Ós amb morrió i un tambor o pandereta a les urpes que possiblement formava part 

d’un circ i que segurament Josep Campeny va modelar del natural. A l’època era 

habitual trobar animals del circ que ballaven pel carrer per tal de distreure els vianants, 

reflex d’una època passada. 

D’aquesta obra destaca el realisme amb què està representat l’ós, sobretot pel que fa 

al treball de la pell. Recordem que l’escultor durant la seva estada a París anava al jardí 

d’aclimatació a copiar animals, i que a Catalunya ho feia al zoològic del marquès de 

Marianao a Cambrils. 

Més tard l’escultura es va passar a bronze a la foneria Masriera. En aquesta peça l’ós 

porta un bastó i unes cadenes. 
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�úmero: 99 a 

Un postulant / Ós mendicant 

«J. Campeny» 

1893 (Segons model en fang de 1892) 

Bronze (Fos a la cera el 1893 per la foneria Masriera ) 

58 cm alt 

19 Kg 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria Codina 

Hermanos). “Libro obras realizadas” (1892-1896), fol 30. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 

16/05/1892, p. 313; Catálogo 1896. 

Exposicions: Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona 

1896, núm. catàleg 840.  

 

 

Ós de bronze, amb cadenes, bastó i tambor, fos per la foneria Masriera entre els anys 

1893 i 1894, a partir d’un primer model en fang. 

Aquesta obra, que va participar a la Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de 1896, es va exhibir a l’expositor Frederic Masriera Manovens dins 

l’apartat d’Indústries Artístiques de la citada exposició. Al catàleg de la mostra figura el 

preu de venda de l’obra en 350 pessetes.  

Segons consta al llibre de taller de la foneria dels Masriera (1892-1896) es van 

fondre dos exemplars de la peça. El primer (fol 30) del 26 de maig al 20 de juliol de 

1893, mesurava 0,58 cm i pesava 19 kg. El segon (fol 69) es va fondre del 15 de 

setembre de 1893 al 12 de maig de 1894, mesurava 0,56 cm i pesava 17,500 kg. En 

aquest últim s’especifica Modelo derechos de propiedad Campeny. 
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�úmero: 100 

Bust de Josep García 

1893 

Marbre 

Font documental impresa: La Vanguardia, 12/01/1893, p. 2. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184; Catàleg 1979. 

Exposicions: Sala d’exposicions de la Caixa Laietana, Mataró (1979). 

 

 

La junta directiva de la Caixa d’Estalvis de Mataró va encarregar a l’escultor un bust 

de marbre del fundador de l’entitat Josep García Oliver,49 que s’havia de col·locar al 

pati interior de l’establiment. Més endavant aquesta entitat va esdevenir Caixa Laietana. 

 

                                                 
49 La Vanguardia, 12/01/1893, p. 2. 
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�úmero: 101 

Bust de Zorrilla 

1893 

Terracota 

Font documental impresa: La Vanguardia, 29/01/1893, p. 5. 

Exposició: Es va exposar al Teatre Principal l’any 1893. 

 

 

Josep Campeny va modelar el bust del dramaturg José Zorrilla,50 autor de la 

coneguda obra teatral de Don Juan Tenorio, que finà el 23 de gener de 1893.  

L’escultura va presidir l’acte que se celebrà en memòria de l’escriptor al Teatre 

Principal de Barcelona  

                                                 
50 La Vanguardia, 29/01/1893, p. 5. 
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�úmero: 102 

El geni de la fotografia 

1893 

Bronze 

Localització: Avui no localitzada, però l’any 1893 es trobava al peu d’escala 

del taller que el fotògraf Antoni Esplugas tenia a l’edifici del Cafè l’Alhambra, al 

passeig de Gràcia de Barcelona. 

Font documental impresa: Diari de Barcelona, 26/10/1893, p. 12.396; La 

Vanguardia, 26/10/1893, p. 2; L’Esquella de la Torratxa, 3/11/1893, p. 699. 

 

 

Josep Campeny va realitzar una escultura en bronze que representava el geni de la 

fotografia pel nou estudi fotogràfic que Antoni Esplugas va inaugurar l’any 1893 al 

passeig de Gràcia de Barcelona. 

Tot i que avui encara no hem localitzat aquesta peça, que feia referencia a la 

professió d’Antoni Esplugas, sabem per la descripció que en van fer diversos diaris i 

revistes que aquesta sostenia una màquina fotogràfica i que era un llum elèctric ubicat al 

peu de l’escala de l’estudi. 

La premsa de l’època va publicar una descripció detallada del nou local del fotògrafs 

així com els artistes que hi van treballar: 

«A las doce de ayer mañana se inauguró el nuevo taller fotográfico que don 

Antonio Esplugas ha establecido en la terraza anterior del edificio e la Alambra, en 

el Paseo de Gracia. 

Esplugas que es un verdadero artista y que además sabe bien adecuarse al gusto 

del público y á sus nuevas necesidades, comprendió que el local que tiene en la 

plaza del teatro no ofrece todas las condiciones apetecibles hoy y por eso ha abierto 

un nuevo local , que es un dechado de bien gusto y confort. 

Ingrésase en él por la primera puerta del Café de la Alhambra convertido en un 

patio entrada que por la senzillez y buen gusto del decorado, causa gratísima 

impresión. 

Miralles, Campeny, Tasso y Caralt, se han encargado del adorno; el primero con su 

papel labrado con exquisito gusto y con sus azulejos de cartón piedra imitando los 

célebre muza árabes que tanta fama han dado á España. Campeny con un hermoso 

genio fundido en bronce con una màquina fotogràfica en los brazos y en cuyo 
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objetivo hay una luz eléctrica; Tasso con un hermoso jarrón, además de una 

alegoria esculpida en el frontispicio; Caralt con un sencillo techo pintado al óleo. 

En las paredes, cuajadas de ricos cuadros salidos de los talleres de Gustavo Martí, 

se ven infinidad de fotografías, platinotipias las más, en las que se vé el exquisito 

gusto y delicadisima labor del autor. 

Por sencilla escalera asciende el visitante á un vestíbulo en donde el arte ha hecho 

prodigios. Cuyàs con su techo, Parera con sus vitrinas y Calonje con sus biombos, 

lo han convertido en una joya. Se pasa luego á la grandiosa galería, en la que se 

ven todos los adelantos del arte fotográfico; adornada con plantas tropicades, por 

Piera. Al fondo de ésta hay un saloncito toilette adornado con gran coquetería; con 

techo al óleo, de Cuyàs; vitrinas de Parera, y esculturas de Atché, Campeny, Tasso 

y Barbara. La otra puerta conduce a un apropiado fumandor por el que se va a las 

habitaciones necesarias á la industria artística de la casa.  

El propietario obsequió á los visitantes con un delicado almuerzo en el saloncito de 

Café de la Alhambra».51 

L’escultor igualadí també va portar a terme un bust d’Antonio Esplugas, que fou 

representat amb barba i bigot, envoltat de llorer.52 

 

                                                 
51 La Vanguardia, 26/10/1893, p. 2. 
52 Álbum Salón 1899, p. 231(Imatge) 
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�úmero: 103 

Projecte de monument á Legazpi i Urdaneta, Manila 

1893 

Arquitecte del projecte: Ubald Iranzo 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 

24/04/1893, p. 274, La Ilustración Artística, 8/05/1893, pp. 

301, 306. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2008 (2004), p. 

1.596. 

 

 

Projecte de monument dedicat a Miguel López de Legazpi i Frai Andrés Urdaneta 

que Josep Campeny va presentar en ―col·laboració a l’arquitecte Ubald Iranzo― al 

concurs que, el 1892-1893, es va convocar a Manila a fi de commemorar la conquesta 

de l’arxipèlag filipí al segle XVI. 

La revista La Ilustración Artística va qualificar el projecte d’obra grandiosa, elegant, 

monumental i artística, tant en el conjunt com en els petits detalls.53  

Tenint en compte que tan sols disposem d’una imatge de l’obra en la qual no s’aprecien 

bé els elements, ens atendrem a la descripció que en va fer la mateixa revista, en què 

s’explica que el projecte estava format per una escalinata on descansava un monument 

en forma piramidal que acabava amb les figures de Legazpi i Urdaneta abraçats sota el 

pendó de Castella. Coronant el monument hi havia el símbol de la creu, que 

representava la importància de la idea religiosa en la conquesta de l’arxipèlag filipí. A la 

base hi havia l’al·legoria de la Fama, que dictava a la Història la conquesta de 

l’arxipèlag. Al darrere la Fe guiava una fràgil embarcació. Als costats hi havia tritons, 

símbols del mar, i als angles els escuts d’Espanya, les Filipines, Biscaia i Guipúscoa.54 

                                                 
53 La Ilustración Artística, 24/04/1893, p. 274 
54 La Ilustración Artística, 8/05/1893, p. 306. 
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�úmero: 104 

Hirondelle (Oreneta) 

1893 

Terracota 

70 cm 

Font documental manuscrita: AAB: Manifestació Artística de l’Ateneu 1893. 

Registre d’obres rebudes, núm. 40. 

Font documental impresa: Catálogo 1900. núm. cat 166; Diario de Barcelona, 

26/05/1900, p. 6.291; La Dinastía, 28/05/1900, p. 1; F. «Manifestación Artística», La 

Vanguardia, 16/05/1893, p. 4; La Publicidad, 19/05/1893 p. 2; La Ilustración artística, 

29/05/1893, p. 350. 

Exposicions: Exposició Nacional d’Art de 1900. Cercle Artístic; Manifestació Artística 

de l’Ateneu Barcelonès 1893. 

 

 

Hirondelle representa una figura femenina en terracota que encara no hem localitzat 

però de la qual sabem que va cridar l’atenció de la crítica del moment. El diari La 

Vanguardia la va definir de petrimetra,55 i La Publicidad la va considerar immoral.56 

Josep Campeny va participar amb aquesta obra a la manifestació artística de l’Ateneu 

Barcelonès de 1893, on el preu de venda era de 150 pessetes, i més tard a l’Exposició 

del Reial Cercle Artístic de 1900, on es venia per 100 pessetes. 

                                                 
55 La Vanguardia, 16/05/1893, p. 4. 
56 La Publicidad, 19/05/1893, p. 2. 
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�úmero: 105 

Bust de Minerva 

1893 

Font documental impresa: La Dinastía, 21/06/1893, p. 2; La Vanguardia, 22/06/1893, 

p. 2. 

 

 

Bust de la deesa de la mitologia romana Minerva que es corresponia amb la grega 

Atenea que era la deessa de la saviesa, les arts i la tècnica de la guerra. 
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�úmero: 106 

Lluita de raças 

1893 

Terracota  

Fonmt documental impresa: Diario de Barcelona, 23/11/1893, 

p. 13.637; J.C Y R. [Cabot i Rovira, J.], «Notas Artísticas», La Veu 

de Catalunya, 26/11/1893, p. 578; OSORIO GALLARDO, C. «Arte y 

Artistas», Pluma y Lápiz, 1/02/1903, pp. 3-5 (fig). 

Exposicions: Sala Parés 1893; Exposicio Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Lluita de Races representa la lluita a cavall d’un soldat espanyol contra un moro. 

Peça d’arrel romàntica que ens recorda la pintura La Batalla de Tetuàn de Marià 

Fortuny, o Combate entre el “Giaur y el baja” d’Eugène Delacroix.57 

Josep Campeny mostra un gran coneixement de l’anatomia animal i un gran domini 

en la representació dels cavalls en moviment. L’obra es va exposar a la Sala Parés l’any 

1893.  

                                                 
57 Conservat a l’Institute of Art de Chicago. 
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�úmero: 107 

Bust d’un industrial  

1893 

Bronze. Fos per la casa Fill de J. Damians. 

Font documental impresa: La Dinastía, 9/06/1893, p. 3; La Vanguardia, 9/06/1893, p. 

2. 

Exposicions: Aparador dels magatzems de Fill de J. Damians, juny 1893. 

 

 

Josep Campeny va mostrar una gran habilitat en la realització de retrats i és per 

aquest motiu que va obtenir un gran nombre d’encàrrecs. La premsa va ressaltar del bust 

la semblança amb el retratat. 
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�úmero: 108 

Arrencaqueixals /El Sacamuelas 

«J. Campeny» (Lateral dret). 

1893 

Terracota 

41,5 x 24,5 x 30,5 cm. 

Font documental impresa: La Renaixensa, 23/03/1893, p. 

2931; La Velada, 30/09/1893, portada; La Ilustración Moderna, 

30/09/1893, p. 437, 438. 

Exposicions: Sala Parés març 1893. 

Subhastes: Sala de Subhastes Balclis. Un ejemplar es va subhastar el mes de març de 

2004, i un altre el juliol de 2006.  

Observacions: D’aquesta escultura hi ha diverses unitats. 

 

 

Obra anecdòtica que representa un arrencaqueixals que amb unes tenalles extreu un 

queixal a un home que, amb la boca ben oberta, s’agafa fort a la cadira amb les dues 

mans i es retorça de dolor.  

Realitzada de manera minuciosa, sobretot en els detalls, mostra uns tocs còmics que 

ens recorden les obres de l’artista francès Honoré Daumier. I al mateix temps 

constitueix un document social de l’època, ja que aquests personatges que feien de 

dentistes, barbers...etc. ja no existeixen, i en aquest cas Josep Campeny el va fer a partir 

del natural. 

La peça va cridar l’atenció a la premsa de l’època:  

«Parece que el barro se halla indicado para los trabajos escultóricos de carácter 

pintoresco, en los cuales la línea tiene movimiento muy acentuado y la expresión de 

las figuras entra casi también en los dominios del arte pictórico […] El grupo el 

Sacamuelas ofrece el aire pintoresco de que hablamos. ¡Que vida tiene la figura del 

dentista! ¡Que expresión la suya y la del patán, a quien el bárbaro operador 

arranca un grito agudísimo por el dolor que la extracción le produce! ¡Que 

animación en el conjunto del grupo, al que no le daña el principio de exageración 

que se advierte en todo y que acentúa la nota resueltamente cómica!».58 

                                                 
58 La Ilustración Moderna, 30/09/1893, p. 437. 
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�úmero: 108. Exemplars seriats localitzats A 

Arrencaqueixals /El Sacamuelas 

«J. Campeny» (Lateral dret). 

1893 

Terracota 

41,5 x 24,5 x 30,5 cm. 

Localització: Fundació Fran Daurel, Madrid. 

Subhastes: Sala de Subhastes Balclis, març de 2004, 

núm. cat. 292. Preu de sortida: 1.350 €. Preu de martell: 

3.592 €. 
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�úmero: 108. Exemplars seriats localitzats B 

Arrencaqueixals /El Sacamuelas  

«J. Campeny» (Lateral dret). 

1893 

Terracota 

41,5 x 24,5 x 30,5 cm.  

Subhastes: Sala de subhastes Balclis, juliol 2006. Preu de sortida 450 €. Preu de martell 

750 €. 
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�úmero: 109 

Bisó atacat per llops 

« J. CAMPE�Y» 

Guix / Bronze (Fosa a la terra als tallers de 

Frederic Masriera). 

180 cm 

780 kg. Pes en bronze. 

c. 1893 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos, Madrid). 

“Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 26. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 12/07/1893, p. 8.229; La Renaixensa, 

12/07/1893, p. 5.817; La Dinastía, 12/07/1893, p. 2; La Vanguardia, 23/07/1893, p. 1; 

La Ilustración Moderna, 5/08/1893, p. 165; La Velada, 5/08/1893, p. 481; L. «Revista 

Artística» La Tradició Catalana, 15/08/1893, p. 79; La Ilustración Artística, 

31/07/1893, p. 498; La Ilustración Artística, 19/02/1894 p. 115; Catálogo 1894, p. 228; 

Catalogue 1900; OPISSO 1900, febrer-juny, p. 20. 

Bibliografia: OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. Jose Campeny», Pluma y Lápiz, 

1/02/1903, p. 5; CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2008 (2004), p. 1494; MELENDRERAS 

2007-2008, p. 160. 

Exposicions: Exposició Sala Parés, juliol 1893; Segona Exposició de Belles Arts 

Barcelona 1894, núm.1.013; Exposition Universelle de París 1900. 

Observacions: Fou un encàrrec d’un nord-americà. 

La foneria Masriera va fondre l’escultura entre els dies 5 d’abril i 20 de juliol de 1893. 

 

 

Aquesta obra mostra un bisó que lluita per tal de defensar-se dels tres llops que 

l’agredeixen. El primer llop l’envesteix amb el cap, el segon li puja al llom i el tercer li 

mossega les potes. 

Josep Campeny solia realitzar aquestes escultures a partir de l’observació del món 

natural. Tanmateix, el bisó és un animal que va desaparèixer d’Europa fa molts anys, de 

manera que creiem que el motiu pel qual l’escultor el va representar va ser a causa de 

l’interès que aleshores havia despertat el descobriment de les coves d’Altamira.  
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L’artista mostra aquest animal amb les potes llargues, el cap petit i la gepa una mica 

pronunciada. Així mateix, l’escultura es distingeix pel moviment de les figures i el 

tractament en el modelat del pèl dels animals. 

Tot i que l’escultor havia representat animals des dels inicis de la seva carrera, 

aquesta obra és la primera en què els mostra en lluita. En aquesta temàtica Josep 

Campeny va esdevenir el màxim especialista a Catalunya, per bé que el tema prové de 

França, on hi ha grans artistes animaliers com Antoine-Louis Barye del qual va rebre 

influència. 

La crítica de la revista La Velada (1893)59 va elogiar l’escultor, del qual diu que s’ha 

donat a conèixer en repetides ocasions pel seu fogós talent, explica que l’artista busca 

les dificultats per vèncer-les o com a mínim per intentar-ho i afirma que en moltes 

ocasions ha sortit airós de l’intent. 

A més, ressalta que aquí l’artífex ha fet gala del seu coratge tant en la composició 

com en el modelat. Tot és valent en l’escultura. El bisó està tractat amb desimboltura i 

amb detinguda observació de l’animal. També els llops presenten un aconseguit estudi 

en detall, els quals es mouen furiosos per subjectar la fera a la qual en part ja han 

aconseguit reduir; és a dir, el moviment està representat amb encert. De la mateixa 

manera, crida l’atenció la varietat de línies, així com la riquesa d’efectes de clarobscurs. 

Josep Campeny va presentar aquesta escultura a la Sala Parés l’any 1893, a la Segona 

Exposició de Belles Arts de Barcelona de 1894 i a l’Exposició Universal de París de 

1900. 

                                                 
59 L. «Revista Artística» La Tradició Catalana, 15/08/1893, p. 79. 
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�úmero: 109 a 

Bisó atacat per llops 

« J. CAMPE�Y» 

c 1893 

Guix  

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 12/07/1893, p. 8.229; La Renaixensa, 

12/07/1893, p. 5.817; La Dinastía, 12/07/1893, p. 2; La Vanguardia, 23/07/1893, p. 1; 

La Ilustración Moderna, 5/08/1893, p. 165; La Velada, 5/08/1893, p. 481; L. «Revista 

Artística»La Tradició Catalana, 15/08/1893, p. 79; La Ilustración Artística, 

31/07/1893, p. 498; La Ilustración Artística, 19/02/1894 p. 115; Catálogo 1894, p. 228; 

Catalogue 1900; OPISSO 1900, febrer-juny, p. 20; OSORIO GALLARDO, C. «Arte y 

Artistas. Jose Campeny», Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 5; CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 

2008 (2004), p. 1494; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

Exposicions: Exposició Sala Parés, juliol 1893; Segona Exposició de Belles Arts 

Barcelona 1894, núm. 1.013. 

 

 

Una llopada mossega les potes, el cap i la gepa del bisó, i demostra així que el més 

important no és la força de l’animal sinó l’astúcia en atacar els seus punts febles. 

Aquesta escultura representa un punt d’inflexió dins la carrera de l’artista, ja que 

s’aparta de les obres de gènere costumista que realitzava fins aleshores i presenta una 

composició agosarada d’animals en acció, de la qual destaquem la plasticitat del 

modelat convertint el pèl del bisó en tàctil. Va ser fosa a la foneria Masriera l’any 1893.  

Segons Alfred Opisso, l’any 1900 aquesta obra es trobava a Chicago, fet que 

corrobora Manuel Osorio i Gallardo en l’article dedicat a Josep Campeny des del 

setmanari Pluma y Lápiz del primer de febrer de 1903: «[…] grupo de Bisonte atacado 

por lobos que hoy ocupa puesto preferente en un museo de Estados Unidos», avui 

encara no hem localitzat la peça. 
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�úmero: 109 b 

Bisó atacat per llops 

c. 1893 

« J. CAMPE�Y» 

Bronze. Fosa a la terra als tallers de Frederic 

Masriera. 

180 cm de llarg 

780 kg. Pes en bronze 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos, Madrid). 

“Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 26. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 12/07/1893, p. 8.229; La Renaixensa, 

12/07/1893, p. 5.817; La Dinastía, 12/07/1893, p. 2; La Vanguardia, 23/07/1893, p. 1; 

La Ilustración Moderna, 5/08/1893, p. 165; La Velada, 5/08/1893, p. 481; L. «Revista 

Artística» La Tradició Catalana, 15/08/1893, p. 79; La Ilustración Artística, 

31/07/1893, p. 498; La Ilustración Artística, 19/02/1894 p. 115; Catálogo 1894, p. 228; 

Catalogue 1900; OPISSO 1900, febrer-juny, p. 20; OSORIO GALLARDO, C. «Arte y 

Artistas. Jose Campeny», Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 5. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2008 (2004), p. 1494; MELENDRERAS 2007-

2008, p. 160. 

Exposicions: Exposició Sala Parés, juliol 1893; Segona Exposició de Belles Arts 

Barcelona 1894, núm. 1.013; Exposition Universelle de París 1900. 

 

 

Obra fosa a bronze entre el 5 d’abril de 1893 al 20 juliol 1893. 

«Salón Parés. Importante y variada fué la exposición de estos últimos dias […] La 

fundición de Federico Masriera brillaba de una manera notable en el salón, así por el 

valor artístico de los modelos, como por las excelentes condiciones de reproducción en 

las obras expuestas; el grupo de Campeny “ Bisonte atacado por lobos”, obra vaciada 

en bronce por encargo de un aficionado “yankee”, pondrà en buen lugar en el otro 

continente, tanto á nuestra escuela de escultura cuanto á la fundición artística 

barcelonesa […]».60 

 

                                                 
60 La Ilustración Artística, 31/07/1893, p. 498. 
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«Salón Parés […]. Otra de las esculturas es un grupo de un bisonte atacado por lobos, 

original de D. J. Campeny, de mucha valentía en el desempeño y de no menor verdad 

en el movimiento de aquellos animales »61  

«Aquesta semana ocupa’l lloch preferent del Saló Parés un grupo de bronze de garns 

dimensions, modelat per lo reputat esculptor Campeny, per encàrrech d’un opulent 

nort-americà, creyém que de Chicago. Tant per la concepció, com per la factura, que es 

justa en los més petits detalls, acusa aquesta obra la ma destríssima de tan notable 

artista. Digne també d’elogi es la fosa en bronzo, feta en los acreditats tallers de 

Frederich Masriera y Companyia, que es avuy per avuy una legitima gloria pera la 

industria artística de catalunya. Devém envairnos los catalans de que nostres artistas 

vegin solicitadas sas obras per los capitalistas del estranger. Per això felicitém al 

esculptor Campeny y als senyors Frederich Masriera y Comª que també exposan una 

estatueta, qual model es del malaguanyat �obas […]».62 

 

                                                 
61 Diario de Barcelona, 12/07/1893, p. 8.229. 
62 La Renaixensa, Diari de Catalunya, 12/07/1893, p. 5.817. 
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�úmero: 110 

Bust Dr. Andreu 

«J. Campeny» (Marge inferior esquerra) 

Localització:Vestíbul d’un edifici del carrer Pau Claris núm. 

94, de Barcelona. 

1893 

Bronze. Fos a la cera per la foneria Masriera 

55 x 44 x 26 cm 

22 kg 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos, Madrid). 

“Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 46 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 3/04/1893, p. 226. 

Exposicions: Sala Parés abril de 1893. 

 

 

El bust en bronze de l’industrial i farmacèutic Salvador Andreu i Grau, de rostre serè 

i mirada neta, està representat amb el front ample, les celles poblades, bigoti i masclet. 

Porta una jaqueta creuada amb quatre botons. 

La foneria Masriera va passar a bronze quatre exemplars d’aquesta escultura entre el 

dia 6 de gener de 1893 i el 20 de setembre de 1893. Una d’aquestes peces es va exposar 

a la Sala Parés l’any 1893. 

Actualment un d’aquest bust-retrats es troba al vestíbul de l’edifici del carrer Pau 

Claris número 94 de Barcelona. 
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�úmero: 111 

Picadora 

1893 

Bronze Fosa a la cera per la foneria Mariera sobre peu de 

marbre. 

60 cm alt 

23,400 kg. 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria Codina 

Hermanos, Madrid). “Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 

28. 

 

 

Bust de picadora que porta un barret d’ala ampla al cap i un mocador amb serrells 

sobre les espatlles. Mostra el rostre somrient, reflex de la felicitat que li provoca la festa 

taurina.  

Josep Campeny va realitzar un bon nombre de peces d’aquestes característiques a 

causa de la bona acceptació que tenien a l’època. 

Segons el llibre de la foneria Masriera, aquesta peça es va fondre entre els dies 20 de 

maig i 31 de juliol 1893. 
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�úmero: 112 

Torera  

1893 

Bronze. Fosa a la cera per la foneria Masriera. 

65 cm alt 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria Codina 

Hermanos). “Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 48. 

Observacions: Fosa entre el 4 de juliol al 23 d’agost de 1893. 

 

 

En el bust en bronze de torera Josep Campeny mostra la noia amb una expressió 

alegre representada amb una montera de torero al cap, la jaqueta ornamentada i una 

banderilla per clavar al brau. 
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�úmero: 113 

Lo preferit del corral 

c. 1893 

114 cm  

Font documental manuscrita: AAB: Manifestació Artística de 

l’Ateneu Barcelonés de 1893. Registre d’obres rebudes, núm. 42. 

Font documental impresa: F. «Manifestación Artística», La 

Vanguardia, 16/05/1893, p. 4; Catálogo Manifestación 1893; Almanach 

de La Esquella de la Torratxa, 1987, p. 52 (fig). 

Exposicions: Manifestació Artística de l’Ateneu Barcelonès 1893. 

 

 

Pagesa que dona de menjar al gall del corral. Aquesta, porta un vestit de màniga 

curta, que mostra els braços tornejats, i un mocador nuat al coll. Amb les dues mans 

sosté el plat del menjar mentre que amb el somriure al rostre dirigeix la mirada a l’au. 

L’obra va ser exposada a la Manifestació Artística de l’Ateneu barcelonès de 1893, 

on La Ilustración Artística va dir que era una peça ben sentida i correcta de línees».63 El 

preu venda que hi havia al catàleg de l’exposició era de 750 pessetes. 

Així mateix La Vanguardia va indicar que aquesta peça recordava una escultura 

moderna francesa». 64 

 

                                                 
63 Ilustración Artística, 29/05/1893, p. 350. 
64 La Vanguardia, 16/05/1893, p. 4. 
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�úmero: 114 

Elefant i mono 

«J.Campeny» 

1893 

Bronze 

58,4 x 48,8 cm 

Font documental impresa: AFCH (Arxiu Foneria 

Codina Hermanos, Madrid). “Libro obras realizadas” 

(1892-1896), fol. 51. 

Pàgina web: www.artnet.com/Artist; artprice. 

Subhastes: Fou subhastada per Grogan & Company, Dedham MA (Estats Units), el 

10/12/2006 [Lot 42]. Preu 2.273 €. 

 

 

Josep Campeny va representar animals al llarg de tota la seva carrera. Des d’animals 

domèstics, com gats, gossos... fins a les bèsties del zoològic de Barcelona o de 

col·leccions particulars, com la del marquès de Marianao. A la Barcelona de finals de 

segle XIX destacava un elefant conegut com l’Avi. 

Aquí la figura de l’elefant es troba representada amb la trompa cap amunt, 

bramulant. Té la pell gruixuda, que ressalta pel tractament del fins plecs que adquireix 

un aspecte de retícula. 

Cal observar que el mico petit contrasta amb la mida de l’elefant, formant una escena 

que ens recorda l’ambient circense. 

Segons el llibre de registre, la foneria Masriera va fondre dos exemplars d’elefants 

entre els dies 1 d’agost i 4 de novembre de 1893. A la fosa hi van intervenir Josep 

Montserrat i Antoni Campins, a més dels fonedors i serrallers. 

Sabem que aquesta peça es va subhastar l’any 2006 als Estats Units. 
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�úmero: 115 

Sàtir estirat 

«J. Campeny» 

1894 

Bronze 

«Damians fabricantes de bronces de arte» a la base 

60 cm 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 2/02/1894, p. 1.420. 

Exposicions: Establiment Germans Damians 1894. 

Subhastes: Sala Subhastes Valentí de Barcelona, juny 1980. Preu de sortida a subhasta 

135.000 pessetes. 

 

 

Obra en bronze que s’assembla molt a l’escultura Fascinación, tot i que presenta 

alguna variant com el fet de no portar pàmpols de raim al cap.  

Aquesta peça també pot presentar confusió amb les escultures titulades Deu Pan 

/Fauno de les quals no diposem de cap imatge. 
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�úmero: 116 

Déu Pan /Fauno 

Guix 

1894 

Font documental impresa: YXART, J. «La Exposición Internacional de Bellas Artes 

III», La Ilustración Artística, 21/05/1894, p. 326; OPISSO, A. «Exposición General de 

Bellas Artes» La Ilustración Ibérica, 23/06/1894, pp. 387-390; Catálogo 1894, p. 227; 

L’Esquella de la Torratxa, 15/06/1894, p. 374. 

Exposicions: Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona 1894, núm. cat. 

1011. 

 

Obra de tema mitològic que Josep Campeny va exposar a Segona Exposició General 

de Belles Arts de Barcelona de 1894, número 1.011. Segons el catàleg de la mostra el 

preu d’aquesta peça era de 2.000 pessetes. 

El crític d’art Josep Yxart va comentar que el déu Pan era possiblement l’única obra 

ornamental digna de ser mencionada per la seva composició agraciada i per estar ben 

entesa.65 Per la seva banda, Alfred Opisso va dir: «[…] El busto del Fauno sobre un 

pedestal, de Campeny, es un excelente pasticcio de escultura pagana, revelando en su 

autor un discretísimo sentido histórico […]».66 

                                                 
65 La Ilustración Artística, 21/05/1894, p. 326. 
66 La Ilustración Ibérica 23/06/1894, pp. 387-390. 
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�úmero: 117 

Cérvol 

1894 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 
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�úmero: 118 

Bust en terracota d’un general 

Terracota 

1894 

Font documental impresa: La Renaixensa. Diari de Catalunya, 18/10/1894, p. 6.126. 

Exposicions: Sala Parés, octubre de 1894. 

 

 

La Sala Parés de Barcelona va ser un referent de la vida artística de la ciutat. Josep 

Campeny en els seus inicis, a fi de donar a conèixer la seva obra, hi va exposar sovint 

però més tard tan sols hi va participar de manera puntual. Així doncs, en l’exposició del 

mes d’octubre de 1894 l’escultor presentà un bust en terracota d’un general, obra de la 

qual es va dir que estava executada amb vigor i distinció.67 

                                                 
67 La Renaixensa, 18/10/1894, p. 6.126. 
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�úmero: 119 

Lluita per l’existència / Llop atacat per gossos / 

Rescatant la presa 

« J. CAMPE�Y » 

40 x 96 cm / Base 110 x 53 cm. 

Guix i bronze  

1894 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos). “Libro 

obras realizadas” 1892-1896, fol. 52. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 23/07/1894, p. 474, 480 (fig); 

Catálogo 1894, p. 228; La Ilustración Artística, 10/06/1895, p. 402; Catálogo 1895, p. 

129; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1894, núm. cat. 1014; 

Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1895, núm. 1281. 

Observacions: En la fosa hi va intervenir l’escultor Josep Montserrat que treballava per 

la foneria Masriera. 

 

 

L’obra Lluita per l’existència representa tres gossos ferotges que ataquen un llop al 

coll. Josep Campeny va presentar aquest grup a l’Exposició General de Belles Arts de 

Barcelona de 1894 i l’any següent a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. Al 

catàleg de l’Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1894 s’hi indica que 

l’obra es venia per l’import de 2.000 pessetes. 

L’escultura que ressalta per la força i el moviment, sembla un reportatge de natura. 

Ambdues exposicions van destacar-ne el caràcter de veritat o realitat, com a resultat dels 

dots d’observació de l’artista i la seva capacitat de plasmar la impressió del natural.  

L’any 1895 el crític Alfonso Pérez Nieva a La Dinastía comentà, «Cuerpo á Cuerpo. 

Lobo atacado por perros. El que ha hecho estas dos obras es un observador de primera 

fuerza; hay en ambas verdadera impresión del natural y un buril fidelisimo que sabe 

respetarlo».68  

 

                                                 
68 PÉREZ NIEVA, A. «Revista artística. Exposición general de Bellas Artes» de Madrid 1895. Escultura. La 
Dinastía, 7/07/1895, p. 2. 
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També desde l’apartat «Nuestros gravados» de La Ilustración Artística s’explica que 

des de fa un temps l’artista es dedica amb singular encert i èxit afalagador a modelar 

estudis d’animals, gènere que és una mica difícil si tenim en compte els inconvenients 

que té l’escultor a l’hora de realitzar-los a causa de la manca de models per reproduir. 

L’autor diu que Campeny, amb perseverança, va vencent tots els obstacles i que, 

després d’haver-se donat a conèixer en d’altres gèneres, finalment ha aconseguit 

singularitzar-se en el tema de la lluita d’animals. Així mateix, també ressalta que 

l’artista presenta els seus models en lluita en els moments en què caracteritzen més el 

caràcter i l’instint de l’animal representat.69 

El crític Rafael Balsa de la Vega, el 1895, continua dedicant unes paraules a l’obra 

Llop atacat per gossos, sobre la qual manifesta que presenta algunes parts encertades 

però que no li satisfà per complet la composició del grup, ja que opina que és massa 

asimètrica.70 

D’altra banda, aquesta peça recorda la pintura Gossos lluitant de Franz Snyders 

(1579-1657). 

                                                 
69 La Ilustración Artística, 23/07/1894, p. 474. 
70 La Ilustración Artística, 10/05/1895, p. 402. 
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�úmero: 119 a 

Lluita per l’existència / Llop atacat per gossos / 

Rescatant la presa 

«J. CAMPE�Y» 

40 x 96 cm / Plinto 110 x 53 cm 

Guix 

1894 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 23/07/1894, pp. 474, 480 (fig); 

Catálogo 1894, p. 228; Catàlogo 1895, p. 129; ORDUÑA 1908, s.p. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts de Barcelona, 1894, núm. cat. 1014; 

Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid, 1895, núm. 1.281. 

 

 

Escultura en guix, de composició piramidal, que representa una baralla de gossos que 

mosseguen el coll i les orelles d’un llop. 

Més tard, aquesta obra es va passar a bronze a la terra per la foneria Masriera. 
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�úmero: 119 b 

Lluita per l’existència / Llop atacat per gossos / 

Rescatant la presa 

«J. CAMPE�Y» 

40 x 96 cm / Base 110 x 53 cm 

Bronze. Fos a la terra per la foneria Masriera  

1894 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos). “Libro 

obras realizadas” 1892-1896, fol. 52. 

 

 

L’obra Lluita per l’existència es va passar a bronze a la terra per la foneria Masriera. 

En la fosa hi va intervenir l’escultor Josep Montserrat (que treballava per la casa de fosa 

artística Masriera). 

Prèviament, l’obra original en guix es va exposar a Exposició General de Belles Arts 

de Barcelona, 1894 i un any després a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid 

1895. 



 

 

 

507 

�úmero: 120 

Retrat del Il·lustre Sr. Marquès de Grimaldo 

Terracota 

1894 

Font documental impresa: Catálogo 1894, p. 227; MIQUEL BADIA, F. «Segunda 

Exposición General de Bellas Artes en Barcelona IV. Salón de Escultura». Diario de 

Barcelona, 5/06/1894, p. 6.579. 

Exposició: Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1894, núm. 

1.010. 

 

 

El crític del Diari de Barcelona Francesc Miquel Badia va comentar: «José 

Campeny, un buen retrato de un distinguido magistrado de la Real Audiencia».71 

                                                 
71 MIQUEL BADIA, F. «Segunda Exposición General de Bellas Artes en Barcelona IV. Salón de Escultura». 
Diario de Barcelona, 5/06/1894, p. 6.579. 
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�úmero: 121 

Daina atacada per una àguila 

«J. CAMPE�Y» a la part inferior esquerra. 

Guix 

Bronze (MARCA DEL FONEDOR: FEDERICO MASRIERA 

FU�DIDOR BARCELO�A). 

130 x 139 x 85 cm. (Guix). 

Pes en bronze 203 kg. (Alt fins a la punta de l’ala 130 

cm; base 90 x 50 cm). 

1894 

Localització: MNAC (En dipòsit al Museu d’Igualada) 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos). “Libro 

obras realizadas” 1892-1896, fol. 197. 

Font documental impresa: La Vanguardia, 30/05/1894, p. 2; O. «Barcelona Cómica y 

la Exposición de Bellas Artes», Barcelona Cómica, 2/06/1894, pp. 6, 7 (fig); La 

Publicitat, 11/06/1894; La Vanguardia, 5/07/1894, p. 5; La Ilustración Ibérica, 

21/07/1894, p. 461; La Ilustración Artística, 5/11/1894 pp. 714, 720; Catálogo 1894, p. 

228; L’Esquella de la Torratxa, 15/06/1894, pp. 374, 389 (Dibuix còmic); Catalogue 

1900; Catálogo 1906, p. 147. 

Bibliografia: GUASH 1926, p. 83; FONTBONA 1985, p. 56; Escultura 1989, p. 184; 

SUBIRAHS 1894, p. 189; BORONAT 1999, p. 44; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006, p. 

290. 

Exposicions: Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1894, núm. 

1012; Exposition Universelle de París de 1900; Exposició Centenari Campeny, Igualada 

1958. 

Premis: Diploma a la Exposició de Belles Arts de Barcelona 1894. 

Observacions: L’any 1895 l’escultura va ser fosa en bronze per la Junta de Museus a 

partir del guix adquirit a l’Exposició de Belles Arts de l’any anterior. 

El preu que figura al catàleg de l’Exposició de Belles Arts de Barcelona de 1894 és de 

3.000 pessetes. 
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L’obra Daina atacada per una àguila mostra com una au de rapinya amb les ales 

obertes clava les seves poderoses urpes al llom d’un cèrvid, i li picoteja el coll amb el 

bec ganxut, mentre que la daina indefensa intenta deslliurar-se del seu agressor. 

La imatge que aquí es representa reprodueix una escena que succeeix de manera 

habitual en algunes muntanyes de la península Ibèrica, on els depredadors ataquen les 

preses més febles com a resultat de la cadena alimentària que equilibra la natura.  

En aquesta obra l’artista copsa el moviment dels animals en acció i plasma de 

manera minuciosa el pèl de la daina i les plomes de l’àliga. Per aconseguir el grau de 

realisme que mostra la peça, l’escultor la modelà a partir d’una cérvola real de San 

Humberto que va adquirir en un viatge a Lisboa, i que més tard donà al parc zoològic de 

Barcelona.72 

L’escultura es va exposar a la Segona Exposició General de Belles Arts de Barcelona 

de 1894, on va obtenir un guardó i on va atreure l’interès de la crítica. La publicació 

Barcelona còmica va comentar que aquesta peça estava entre les obres que més van 

cridar l’atenció de la mostra, ja que tot i que la revista considerava que l’assumpte era 

poc simpàtic, afirmava que estava tractat amb vigor i correcció del dibuix, fet que 

col·locaria l’autor en un lloc eminent entre els escultors contemporanis.73 

Poc després la Junta de Museus va adquirir l’escultura i tot seguit la va fer passar a 

bronze. La fosa es realitzà entre el 27 de juliol de 1895 i el 29 de febrer de 1896 als 

tallers de la casa de fosa artística Masriera. Avui aquesta obra es troba en dipòsit al 

Museu de la Pell d’Igualada. 

  

                                                 
72 «El escultor barcelonés señor Campeny, ha regalado al Ayuntamiento con destino á la colección 
zoológica del parque, una magnífica cierva real de San Humberto, que adquirió recientemente en Lisboa 
el citado artista y que le sirvió de modelo para las obras que figuran en la Exposición de Bellas Artes de 
la ciudad». (La Vanguardia, 30/05/1894). 
73 O. «Barcelona Cómica y la Exposición de Bellas Artes», Barcelona Cómica, 2/06/1894, pp. 6, 7. 
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�úmero: 121 a 

Daina atacada per un àguila 

« J. CAMPE�Y » a la part inferior esquerra. 

1894 

Guix 

130 x 139 x 85 cm 

Font documental impresa: La Vanguardia, 

30/05/1894, p. 2; O. «Barcelona Cómica y la 

Exposición de Bellas Artes», Barcelona Cómica, 

2/06/1894, pp. 6, 7 (fig); La Publicitat, 11/06/1894; La Vanguardia, 5/07/1894, p. 5; La 

Ilustración Ibérica, 21/07/1894, p. 461; La Ilustración Artística, 5/11/1894, pp. 714, 

720; Catálogo 1894, p. 228; L’Esquella de la Torratxa, 15/06/1894, pp. 374, 389 

(Dibuix còmic); Catalogue 1900; Catálogo 1906, p. 147.  

Bibliografia: GUASH 1926, p. 83; FONTBONA 1985, p. 56; Escultura 1989, p. 184; 

SUBIRAHS 1894, p. 189; BORONAT 1999, p. 44; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006, p. 

290. 

Exposicions: Segona Exposició General de Belles Arts, Barcelona 1894, núm.1012;  

Premis: Diploma a l’Exposició de Belles Arts de Barcelona de 1894. 

Observacions: Per realitzar aquesta escultura va utilitzar com a model una cérvola real 

de San Hunberto que havia adquirit a Lisboa i que posteriorment donà al parc zoològic 

de Barcelona.  
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�úmero: 121 b 

Daina atacada per una àguila  

« J. CAMPE�Y » a la part inferior esquerra. 

1894 

Bronze (Marca del fonedor: FEDERICO MASRIERA FU�DIDOR BARCELO�A). 

130 x 139 x 85 cm 

Pes en bronze 203 kg.  

Localització: MNAC (En dipòsit al Museu d’Igualada) 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la foneria Codina Hermanos). “Libro 

obras realizadas” 1892-1896, fol. 197. 

Font documental impresa: La Vanguardia, 30/05/1894, p. 2; O. «Barcelona Cómica y 

la Exposición de Bellas Artes», Barcelona Cómica, 2/06/1894, pp. 6, 7 (fig); La 

Publicitat, 11/06/1894; La Vanguardia, 5/07/1894, p. 5; La Ilustración Ibérica, 

21/07/1894, p. 461; La Ilustración Artística, 5/11/1894, pp. 714, 720; Catálogo 1894, p. 

228; La Esquella de la Torratxa, 15/06/1894, pp. 374, 389 (Dibuix còmic); Catalogue 

1900; Catálogo 1906, p. 147.  

Bibliografia: GUASH 1926, p. 83; FONTBONA 1985, p. 56; Escultura 1989, p. 184; 

SUBIRAHS 1894, p. 189; BORONAT 1999, p. 44; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006, p. 

290. 

Exposicions: Exposition Universelle de París 1900; Exposició Centenari Campeny, 

Igualada 1958. 

 

 

L’any 1895 l’escultura va ser fosa a bronze per la Junta de Museus a partir del guix 

adquirit a l’Exposició de Belles Arts de l’any anterior. 

La fosa es va portar a terme entre els dies 27 de juliol de 1895 i 29 de febrer de 1896 

als tallers Masriera. 

Josep Campeny va realitzar aquesta obra a partir del model d’una cérvola real de 

Sant Humberto que aquest havia adquirit a Lisboa i que posteriorment donà al parc 

zoològic de Barcelona. 
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�úmero: 122 

Josep Monràs. 

c. 1895 

Localització: Palau de Justícia de Barcelona. 

Font documental impresa: El �oticiero Universal, 13/12/1894, 

p. 2; La Renaixensa. Diari de Catalunya, 13/12/1894, p. 7.281. 

Bibliografia: GARCÍA-MARTÍN 1986, III, p. 66. 

Pàgina web: www.bcn.es/artpublic (Catàleg Art Públic de 

l’Ajuntament de Barcelona), fitxa codi 111020-3. 

Observacions: El mes de desembre de 1894 la direcció d’obres 

del Palau de Justícia encarregà, previ sorteig, les escultures de la façana del palau de 

justícia de Barcelona a diferents artistes. A Josep Campeny la sort l’afavorí amb la 

figura de Pere Nolasc Vives i Cebrià, però desprès que alguns artistes s’intercanviessin 

algunes obres realitzà la de Josep Monràs.  
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�úmero: 123 

Canalobre del Palau Marcet 

Escultura que sostenia un canelobre de llum 

Marbre 

c. 1890-95 

Localització: Peça que encara no ha estat localitzada i que es trobava a l’escala d’honor 

del Palau Marcet (Actual cine Comèdia).  

Font documental impresa: ROGENT 1900 (1897), p. 86. 

 

 

Escultura de Josep Campeny avui desapareguda a causa de les reformes que es van 

portar a terme al palauet Marcet entorn els anys trenta i seixanta, per tal de convertir-lo 

en el Teatre Comèdia i més tard en l’actual cinema.  

Tot i que no disposem de cap testimoni gràfic de la peça ni tampoc de cap descripció, 

sabem que es tractava d’una escultura que sostenia un canelobre que feia llum i que 

estava situat a l’escala de l’edifici. 

El palau propietat de Frederic Marcet era un dels més elegants del passeig de Gràcia i 

fou projectat pel mestre d’obres Tiberi Sabater, el 1887.  
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�úmero: 124 

Canelobre i dues anelles de bronze polit per a un panteó 

1895 

Pes del canelobre 10 Kg. 

Pes de les anelles 1,20 kg. 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu de la Foneria Codina Hermanos, 

Madrid). “Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 143. 

 

 

Encara que no disposem de cap imatge del canelobre ni de les anelles, sabem segons 

consta al llibre d’obres de la foneria artística Masriera el canelobre es va fondre entre 

els dies 4 i 16 de gener de 1895. I les anelles el 22 d’octubre del mateix any. 

Josep Campeny realitzà molta escultura funerària sobretot figures d’àngels però en 

aquesta ocasió veiem que també va treballar elements decoratius. 
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�úmero: 125 

Un caçador primitiu / Cos a cos / Hèrcules 

«J. CAMPE�Y» 

1895 

Guix i Bronze (Es va passar a bronze el 1972 per J. Ros 

Sabaté). 

175 x 85 cm 

Localització: El guix es troba molt malmès a l’Ateneu 

d’Igualada. 

Lescultura en bronze es troba a la plaça del Pilar d’Igualada. 

Font documental impresa: Catálogo 1895, p. 219; La Ilustración Artística, 

20/05/1895, p. 368; Ilustración Española y Americana, Madrid, 15/06/1895, p. 375; 

CASELLAS, R. «Tercera Exposición General de Bellas Artes» La Vanguardia 

22/04/1896, p. 6; OPISSO, A. «Exposición de Bellas Artes de Barcelona» La Ilustración 

Ibérica, 27/06/1896, p. 414; Catálogo 1896, p. 129; La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6; 

OPISSO 1900, p. 20. 

Bibliografia: RIBA 1988, p. 69; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006, p. 291; 

MELENDRERAS 2007-2008, p. 162; OLIVA 2007, p. 31; CATALÀ 2008 (2004), p. 1.494; 

OLIVA 2012, p. 208. 

Exposicions: Exposició Nacional de Belles Arts, Madrid 1895, núm. 1.280; La 

Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1896, núm. 622; Exposició 

Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

La representació d’un home que lluita amb una àguila és el tema de l’escultura 

coneguda amb els títols Un caçador primitiu, Cos a cos o Hèrcules.  

L’obra, que mostra reminiscències clàssiques, estaria inspirada en la figura de 

l’Hèracles grec o l’Hèrcules romà, el qual matà l’au que es menjava el fetge del captiu 

Prometeu, que va ser castigat per Zeus per robar el foc als déus a fi de donar-lo als 

homes.  

Josep Campeny participà amb aquesta obra a l’Exposició Nacional de Belles Arts de 

Madrid de 1895. I l’any següent la va tornar a presentar a l’Exposició de Belles Arts e 

Indústries Artístiques de Barcelona. 
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En l’article que el crític Rafael Balsa de la Vega va publicar a la revista La 

Ilustración Artística en relació amb l’Exposició Nacional de Belles Arts, va dir que 

l’obra Cos a cos no era de les millors obres de l’artista. No obstant això, en el text 

comentà les excel·lències de Josep Campeny fent atenció que en aquells moments 

l’escultor encara no havia determinat la seva personalitat artística, que aniria de 

l’escultura de gènere a la l’escultura simbòlica i a la històrica. També explicà que Josep 

Campeny modelava amb gràcia i que a la peça hi havia veritat en certs moviments, però 

que s’havia equivocat a l’hora d’escollir una temàtica de l’art clàssic. Així mateix, afegí 

que per fer el cap de l’escultura s’havia inspirat en obres com el Júpiter de la 

Gigantomàquia, i per fer el cos, en estàtues clàssiques.74 

L’any 1898 l’escultor va donar l’obra a l’Ateneu Igualadí.75 I el 1972 es va passar a 

bronze i es va col·locar a la plaça del Pilar d’Igualada. 

                                                 
74 BALSA DE LA VEGA, Rafael. «Exposición Nacional de Bellas Artes II», La Ilustración 
Artística, 10/07/1895, p. 402. 
75 La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6. 
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�úmero: 125 a 

Un caçador primitiu / Cos a cos / Hèrcules 

«J. CAMPE�Y» 

1895 

Grup en guix (patinat en negre) 

175 x 85 cm 

Localització: El guix es troba a l’Ateneu d’Igualada. 

Font documental impresa: Catálogo 1895, p. 219; La 

Ilustración Artística, 20/05/1895, p. 368; Ilustración Española y Americana, Madrid, 

15/06/1895, p. 375; CASELLAS, R. «Tercera Exposición General de Bellas Artes» La 

Vanguardia, 22/04/1896, p. 6; OPISSO, A. «Exposición de Bellas Artes de Barcelona», 

La Ilustración Ibérica, 27/06/1896, p. 414; Catálogo 1896, p. 129; La Vanguardia, 

31/06/1898, p. 6; OPISSO, A 1900, p. 20. 

Bibliografia: RIBA 1988, p. 69; CATALÀ 2001, p. 30; CATALÀ 2006, p. 291; OLIVA 2007, 

p. 31; OLIVA 2012, p. 208. 

Exposicions: Exposició Nacional de Belles Arts, Madrid 1895, núm. 1.280; La 

Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1896, núm. 622; Exposició 

Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Observacions: L’any 1972 aquesta peça es va passar a bronze i es va col·locar a la 

plaça del Pilar d’Igualada. 
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�úmero: 125 b 

Un caçador primitiu / Cos a cos / Hèrcules 

«J. CAMPE�Y» 

Bronze  

1972 (A partir del guix de 1894) 

Localització: Plaça del Pilar, Igualada. 

Bibliografia: RIBA 1988, p. 69; RIBA 1988, p. 69; CATALÀ 

2001, p. 30; CATALÀ 2006, p. 291; OLIVA 2007, p. 31 ; OLIVA 

2012, p. 208. 

Observacions: Passat a bronze per J. Ros Sabaté. 

 

 

Aquesta escultura que es troba a la plaça del Pilar d’Igualada va ser fosa en bronze 

l’any 1974 per J. Ros Sabaté a partir de l’original en guix, de 1894, conservat a l’Ateneu 

d’Igualada. 

Representa la figura mitològica Hèrcules que lluita amb l’àguila que es menjava el 

fetge del captiu Prometeu, el qual fou castigat per Zeus per haver robat el foc als deus a 

fi de donar-lo als homes. 
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�úmero: 126 

Las Heuras 

«J. CAMPE�Y» (Lateral dret). 

c. 1896 

Terracota 

Localització: Palau de les Heures (Horta-Barcelona). 

Bibliografia: TRIBÓ 2008, p. 96; PERMANYER, LL. «Las Heures 

en todo su esplendor, La Vanguardia, 16/11/1997. Vivir en 

Barcelona 7. 

Pàgina web: www.bcn.cat/artpublic (Catàleg d’Art públic de 

l’Ajuntament de Barcelona), fitxa codi 7060-1. 

Inscripció: «LAS EURAS» a la base. 

 

 

Figura femenina de rostre delicat que representa l’al·legoria de les Heures. Aquesta 

asseguda dins la fornícula que presideix la façana posterior del palau va acompanyada 

d’un nen que toca la siringa (instrument musical característic de la figura mitològica de 

Pan) i que es recolza a la seva faldilla.  

El títol de l’escultura que està inscrit a la base de la mateixa és el nom amb el que es 

coneix la finca que va fer aixecar al barri d’Horta l’indià Josep Gallart Forgas (1838-

1898). Aquest nascut a la Bisbal de l’Empordà havia fet fortuna a Puerto Rico amb 

l’explotació del sucre i quan tornà a Barcelona el 1885, va encarregar aquesta casa a 

l’arquitecte August Font i Carreras (1846-1924), el qual anteriorment ja havia projectat 

la casa familiar dels Gallart a la Rambla de Catalunya, en ple eixample barceloní. 

La construcció d’aquesta residència d’estiu situada als peus de la serra de Collserola, 

que rivalitzà amb la del seu veí el Marqués d’Alfarràs, es va iniciar el 1894 i es va 

acabar en 11 mesos. 

Malauradament, Josep Gallart Forgas va poder gaudir ben poc del palauet ja que 

aquest va finar el mes de juny de 1898. La notícia de la seva mort va ser recollida per 

diversos diaris de l’època atès que era un personatge reconegut de la societat 

barcelonina, sobretot per la seva activitat política com a senador a Madrid per la 

província de Puerto Rico. El diari de La Vanguardia, del dia 3 de juliol del mateix, va 

publicar: «La presente semana registra la pérdida de algunas personas muy conocidas 

y apreciadas en nuestros círculos sociales. El señor José Gallart y Forgas, habíase 
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dedicado al comercio en Puerto Rico, de cuyo país tuvo representación algunas veces 

en el Congreso como en el Senado. 

Opulento naviero, era unos de los principales accionistas de la sociedad F. Prats y 

Compañia, de esta plaza, en donde de algunos años á esta parte residía. Sin duda los 

tristes sucesos que tan directamente afectan al porvenir colonial de España, 

contribuyeron á agravar la pertinas dolencia que le ha conducido al sepulcro». 

El grup escultòric del punt de vista compositiu podria recordar la representació 

d’algunes madonnes del Renaixement. Tanmateix el gerro que la dona té als peus i del 

que vessa aigua ens fa pensar amb les antigues iconografies de les divinitats fluvials, o 

bé en la personificació de les fonts possiblement fent referència a alguna font de la 

finca. 

L’heura, planta enfiladissa de la família de les araliàcies que creix en llocs d’ambient 

humits, recobreix tota la fornícula alhora que envolta el braç de la noia i el cos del nen 

integrant tota l’escena. 

Per finalitzar, afegirem que el prestigiat escultor Josep Campeny va realitzar, el 

1891, l’escultura del panteó que Josep Gallart dedicà a la seva mare Reparada Forgas 

Bayo al Cementiri de Montjuïc76. Es tracta de la figura d’un àngel, en marbre d’Itàlia i 

de línies clàssiques, que escriu l’epitafi a la tomba. El projecte funerari és obra de 

l’arquitecte Antoni Rovira Rabassa. 

El Palauet de les Heures és des de l’any 1992 la seu de la fundació Bosch i Gimpera. 

 

                                                 
76 Via Sant Oleguer, núm. 17, agrupació 2ª. 
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�úmero: 127 

Diana i Comerç 

c. 1896 

Marbre blanc de Carrara 

Localització: Desaparegudes. Es trobaven als jardins del Palau de les Heures (Horta-

Barcelona). 

Bibliografia: TRIBÓ 2008, p. 96; PERMANYER, LL. «Las Heures en todo su esplendor, La 

Vanguardia, 16/11/1997. Vivir en Barcelona 7. 

 

 

L’escultura de la deessa Diana i la del deu del comerç que avui es troben desaparegudes 

ornamentaven els jardins del palau de les Heures propietat de l’indià Josep Gallard. 

 

�úmero: 128 

Minerva, Apol·lo i dos nits 

c. 1896 

Localització: Desaparegudes. Es trobaven als jardins del Palau de les Heures (Horta-

Barcelona). 

Bibliografia: TRIBÓ 2008, p. 96.; PERMANYER, LL. «Las Heures en todo su esplendor», 

La Vanguardia, 16/11/1997. Vivir en Barcelona 7. 

 

 

Aquestes dues escultures d’assumpte mitològic es trobaven als jardins del palau de 

les Heures avui resten desaparegudes sense que ara per ara haguem trobat cap 

constància gràfica de les peces. 

En aquest jardí que s’organitzava per terrasses també hi havia les obres de Diana i el 

Comerç. 
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�úmero: 129 

La guardadora de bous 

1896 

Font documental impresa: S.S.M «Decena Artística», El Diluvio, 3/02/1896, p. 12. 

Exposicions: Sala Parés, febrer 1896. 
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�úmero: 130 

El millor de la fira (Títol a la base) 

1896 

Terracota  

Font documental impresa: S.S.M «Decena Artística», El 

Diluvio, 3/02/1896, p. 12; Álbum Salón 1900, p. 109 (fig); 

ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

Exposicions: Sala Parés, febrer de 1896; Exposició 

Centenari Campeny, Igualada 1958; Galeria Palau d’Antiguitats de Barcelona, juny 

2011. 

 

 

El millor de la fira és una obra anecdòtica de caràcter còmic que representa un tipus 

andalús vestit segons els costums que es recolza sobre un ase que brama. 

Porta un barret i una faixa enrotllada a la cintura de la qual sobresurten unes tisores. 

Sobre l’espatlla, esquerra una manta zamorana amb serrells. 

A partir del gest de la figura i de la gerra que hi ha a terra deduïm que l’home s’ha 

embriagat a la festa i això explicaria el títol de l’obra. De fet, aquesta peça estaria en la 

línia de les escultures Pa i toros, Rumbosa...etc, en què les fires, les festes taurines i les 

romeries són llocs populars de diversió. 

Pensem que aquesta escultura es podria tractar de l’obra A la feria que Josep 

Campeny va presentar a l’exposición nacional de arte de 1900 al Cercle Artístic de 

Barcelona. 

S.S.M a El Diluvio comenta que «[…] “Lo mejor de la feria” y “Guardadora de 

bueyes”, del señor Campeny, que estan reclamando el verse en bronce […]». 
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�úmero: 130 a 

El millor de la fira (Títol a la base). 

c. 1896 

Terracota policromada 

56,5 x 43 x 30 cm 

Exposicions: Establiment Palau d’Antiguitats de 

Barcelona, juny 2011.  

Observacions: En aquesta peça hi falta la gerra del terra 

que s’observa a la fotografia de l’any 1896 

 

 

Terracota policromada que representa un tipus andalús vestit segons els costums que 

es recolza sobre l’ase que brama. 

Si comparem l’obra amb la de la fotografia publicada a la resvista Álbum Salón l’any 

1900 observem que li falta la gerra als peus. 

Aquesta peça que es va exposar a la sala Palau d’Antiguitats de Barcelona, presenta 

una policromia molt acolorida segurament a conseqüència d’una restauració poc 

acurada. 
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�úmero: 131 

A la fira 

1900 

Font documental impresa: Catálogo 1900. Núm.cat 164. 

Exposicions: Exposició Nacional d’Art de 1900 del Cercle Artístic. 

 

 

Tot i que ara per ara no disposem de cap tipus d’informació sobre aquesta peça, 

pensem que es podria ser la mateixa que la titulada El millor de la fira. 



 

 

 

526 

�úmero: 132 

 Primer misteri de dolor 

«J. CAMPE�Y» 

Bronze. Fundició Masriera i Campins, Barcelona. 

266 Kg 

1897- Figura de Jesús. Fosa el mateix any 

1900- Es va afegir l’Àngel 

Localització: Rosari Monumental del camí de la Santa Cova 

de Montserrat. Primer misteri de dolor. 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria 

Codina Hermanos). “Libro obras realizadas” 1892-1896, fol. 

330; ADB “Parròquies”, núm. 242, doc. 46. 

Font documental impresa: Álbum Salón 1899, p. 206; La Ilustración Artística, 

19/07/1897, p. 474; Diario de Barcelona, 10/04/1897, p. 4.263; Diario de Barcelona, 

16/06/1897, p. 7.126; Diario de Barcelona, 17/06/1897, p. 7.177; La Veu de Catalunya, 

4/07/1897, p. 224; Catalogue des objects exposés par la Fonderie Artistique 

MASRIERA & CAMPI�S, de Barcelone a l’Exposition Universelle de París de 1900; 

La Vanguardia, 30/03/1900, p. 2. 

Bibliografia: Catalunya Artística, 29/05/1902, p. 335; Hojas Selectas, maig 1904, núm. 

29, pp. 436, 437, 438; Dia Gráfico, 22/01/1922, p. 5; Eco d’Igualada, 11/02/1922, p. 3; 

La Veu de Catalunya, 22/01/1922, p. 7; ELIAS 1928, p. 46; RÀFOLS 1951, p. 206; MARTÍ 

BONET 1987; Escultura 1989, p. 184; GALOBART 1997, p. 29; REYERO-FREIXA 1999, p. 

267; CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

Exposicions: Sala Parés, 15 de juny de 1897; Exposition Universelle de París 1900. 

Observacions: El primer projecte es va ubicar sobre un pedestal projectat per 

l’arquitecte Francesc de Paula Villar Carmona, que posteriorment es va treure. 

El monument fou costejat per l’Arxiconfraria Teresiana. 

 

 

El grup del Primer misteri de dolor, que es troba al camí de la cova del monestir de 

Montserrat, està format per la figura de Jesús agenollat pregant i un àngel davant seu, el 

qual porta a les mans el calze de l’amargor i una creu, elements dels quals avui no en 

tenim notícia. 
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Aquesta obra, que fou encarregada per la Junta organitzadora de la Peregrinació 

Teresiana a Montserrat, formaria part del projecte que consistia en el fet que diverses 

corporacions o associacions religioses havien d’erigir quinze monuments sobre els 

diferents misteris.  

Segons la documentació de l’època, l’escultura de Jesús, abans de ser col·locada al 

seu emplaçament a Montserrat, va patir moltes vicissituds perquè el Cercle Artístic de 

Sant Lluc, que era l’entitat que examinava les obres, la va rebutjar i per això l’escultor 

va buscar assessorament en artistes reconeguts que van donar-hi l’aprovació. Finalment, 

el 24 de juny de 1897 es va inaugurar la figura del fill de Déu i, més tard, l’any 1900, la 

de l’àngel que l’acompanya, en el qual s’aprecia una evolució estilística que mostra trets 

modernistes. 

L’any 1897 el Diario de Barcelona va considerar la figura de Jesús com un dels 

millors treballs de l’escultor. Així mateix, segons podem observar en alguna fotografia 

de l’època, fins a l’any 1900 aquesta imatge va estar col·locada sobre una base 

projectada per l’arquitecte Francesc Villar Carmona, que no va agradar. 

El grup escultòric s’havia de completar amb uns baixos relleus de bronze que 

representaven el prendiment de Crist i el bes de Judes, els quals coneixem gràcies a unes 

fotografies que conserva la família de l’artista. 

La revista Santa Teresa indica que els treballs de l’artista per a l’escultura, la fosa, el 

transport i la seva col·locació al camí de la Santa Cova van suposar la quantitat de 

6.416,37 pessetes, xifra a la qual s’ha d’afegir la de l’àngel, executat i col·locat per 

5.350 pessetes.77 La despesa total de l’encàrrec que l’arxiconfraria teresiana va fer a 

l’escultor fou d’11.766,37 pessetes. 

 

                                                 
77 GALOBART 1997 
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�úmero: 133 

Àngel del Primer misteri de dolor de Montserrat 

«J. CAMPE�Y» 

Bronze, (fosa per Masriera i Campins) 

1900- Es va afegir la figura de l’àngel. 

Localització: Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de 

Montserrat. Forma part del Primer misteri de dolor. 

Font documental impresa: Álbum Salón 1899, p. 206; La 

Ilustración Artística, 19/07/1897, p. 474; Diario de Barcelona, 

10/04/1897, p. 4.263; Diario de Barcelona, 16/06/1897, p. 7.126; Diario de Barcelona, 

17/06/1897, p. 7.177; La Veu de Catalunya, 4/07/1897, p. 224; Catalogue des objects 

exposés par la Fonderie Artistique MASRIERA & CAMPI�S, de Barcelone a 

l’Exposition Universelle de París de 1900; La Vanguardia, 30/03/1900, p. 2; Catalunya 

Artística, 29/05/1902, p. 335; Hojas Selectas,05/1904, pp. 436, 437, 438. 

Bibliografia: Día Gráfico, 22/01/1922, p. 5; Eco d’Igualada, 11/02/1922, p. 3; La Veu 

de Catalunya, 22/01/1922, p. 7; ELIAS 1928, p. 46; RÀFOLS 1951, p. 206; MARTÍ BONET 

1987; Escultura 1989, p. 184; GALOBART 1997, p. 29; REYERO-FREIXA 1999, p. 267; 

CATALÀ 2001, p. 32; MELENDRERAS 2007-2008, p. 160. 

Exposicions: Exposition Universelle de París 1900 (Jesús orant i un àngel). 

 

 

Figura de l’àngel que, al costat de la imatge de Jesús agenollat, completa el grup del 

Primer misteri de dolor del camí de la cova de Montserrat. Aquesta escultura, que es va 

afegir el 24 de juny de 1900, portava a les mans un calze i una creu, ja que representa, 

segons explica l’Evangeli segons sant Mateu 26,36-46, l’àngel que va oferir a Jesús el 

calze de l’amargor abans del seu prendiment, quan Jesús pregava a l’hort de Getsemaní.  

L’escultura de rostre delicat està representada voleiant, amb les ales desplegades i els 

peus que no toquen a terra. Aquest efecte està potenciat pel tractament dels plecs de la 

túnica que porta cenyida a la cintura, les mànigues de la qual permeten mostrar uns 

braços musculosos. 



 

 

 

529 

�úmero: 134 

Làpida 

c. 1897 

Bronze  

17 kg 

Localització: Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de Montserrat. Primer 

misteri de dolor. 

Font documental manuscrita: AFCH (Arxiu Foneria Codina Hermanos). “Libro obras 

realizadas” 1892-1896, fol. 331. 

 

 

Marc de bronze, ornamentat amb un cap d’àngel, que subjecta la placa de marbre que 

conté una inscripció relativa a la donació de l’arxiconfraria teresiana del grup escultòric 

del Primer misteri de dolor. 

Aquesta peça destaca pel curós treball de la fosa artística en bronze de la casa 

Masriera, ja que el rostre de l’angelet no perd la delicadesa que li atorgà l’escultor en el 

model. 
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�úmero: 135 

Primer misteri de dolor. 

Copia de l’escultura del Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de Montserrat.  

Font documental impresa: «Notas de Arte. Una Exposición». El Liberal de 

Barcelona, 16/03/1904, p. 1. 

Exposicions: Establiment d’objectes artístics de Juan Moya a Barcelona, 1904. 
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�úmero: 136 

Baix relleu que representa el bes de Judes 

Aquest relleu havia de formar part del Primer misteri de 

dolor del Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de 

Montserrat. 

L’obra original havia de ser de bronze 

Font gràfica: Arxiu familiar (Fotos A. Esplugas). 

Bibliografia: GALOBART 1997 p. 31. 

Observacions: A les fotografies que conserva la família de l’artista hi ha una capçalera 

de l’escultor on hi posa «J. Campeny. Escultor. Aragón, 317, Barcelona». 

 

 

Per completar el conjunt escultòric del Primer misteri de dolor del camí de la Santa 

Cova de Montserrat, Josep Campeny va realitzar dos medallons que mai es van 

col·locar i que coneixem gràcies a dues fotografies que es conserven a l’arxiu familiar 

de l’escultor. Aquests relleus representaven dues escenes de la Passió de Crist: la del 

bes de Judes i la del prendiment. 

La iconografia presenta l’apòstol Judes que besa a Jesús en senyal de la seva traïció. 

A la seva dreta hi ha els soldats amb torxes per il·luminar-se a la nit. I a terra a 

l’esquerra hi veiem la figura de Sant Pau, que amb l’espasa a la mà tallarà l’orella a 

Malcus, el criat del sacerdot. A darrere seu s’hi observen dos apòstols, el més jove 

mostra el palmell de les mans, i podria ser Sant Joan, i el del costat seria Jaume el 

Menor. D’aquests dos personatges en ressalten els rostres expressius. 

Tot i estudiar les obres a partir de fotografies, podem observar-hi un minuciós treball 

de relleu que presenta un volum a les figures de primer terme que va disminuint en el 

segon i tercer pla. Aquest tractament recordaria la tècnica de l’Squiacciato de Donatello 

que va comentar el crític Alfred Opisso.78 

                                                 
78 OPISSO, A. «José Campeny», Arte y Artistas Catalanes, p. 21 
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�úmero: 137 

Baix relleu que representa el prendiment de Jesús  

Aquest relleu havia de formar part del Primer misteri de dolor 

del Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de 

Montserrat. 

L’original havia de ser de bronze 

Font gràfica: Arxiu familiar (Fotos A. Esplugas). 

Bibliografia: GALOBART 1997, p. 31. 

 

 

Aquest medalló en relleu que s’havia de col·locar al Primer misteri de dolor del camí 

de la cova de Montserrat, feia parella amb el que representa l’escena del bes de Judes. 

Al centre hi ha la figura de Jesús que l’agafen per jutjar-lo i crucificar-lo. Ell que 

coneix el seu destí es mostra seré. 

A banda i banda trobem els soldats vestits de romans i el poble empunyant les 

espases i els bastons. Destaca el treball de la peça en diferents profunditats  

Obra executada amb minuciositat en la que ressalten les expressions dels rostres. 
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�úmero: 138 

L´edat de pedra 

«J. CAMPE�Y» 

c. 1896 

Guix i Bronze  

Localització: Obra actualment desapareguda. L’any 1917 

es trobava en bronze al porxo del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona. 

Font documental manuscrita: AMCN (Arxiu del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona), expedient Id0372 “Expediente relativo á la adquisición de un grupo 

escultórico «La Edad de Piedra», procedente del Palacio de Bellas Artes. 1906 

Font documental impresa: SANPERE MIQUEL, S. «Exposición General de Bellas Artes é 

Industrias Artísticas» El Diluvio, 14/05/1896, p. 13; SANPERE MIQUEL, S. «Exposición 

General de Bellas Artes é Industrias Artísticas», El Diluvio, 21/06/1896, p. 14; �uevo 

Mundo, 7/05/1896, p. 9; La Ilustración Artística, 22/06/1896, pp. 436, 448 (fig); La Veu 

de Catalunya, 28/06/1896, p. 304; La Vanguardia, 25/11/1896, p. 1; Catálogo 1896, p. 

129; OPISSO 1900, p. 20; OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny», Pluma 

y Lápiz, 1/02/1903, p. 4; ORDUÑA 1908, s.p.; Guía 1917, p. 126. 

Bibliografia: ELIAS 1928, p. 47; BORONAT 1999, p. 52 i 53; RÀFOLS 1951, p. 206; 

CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006, pp. 291, 294; MELENDRERAS 2007-2008, p. 162. 

Pàgina web: www.bcn.es/artpublic (Catàleg d’Art Públic de l’Ajuntament de 

Barcelona), fitxa codi 1317-1. 

Exposicions: Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1896; 

Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Premis: 3a. Medalla. 

Observacions: L’artista va fer donació de l’obra a la Junta de Museus el dia 24 

d’octubre de 1896.  

 

 

Josep Campeny va representar a l’obra L’edat de pedra la lluita cos a cos entre un 

home primitiu i un ós, és a dir, entre la intel·ligència de l’home i la força de l’animal.  

L’escultura va cridar l’atenció de la crítica tant per l’acurat treball de l’anatomia de 

l’home que reprodueix l’esforç muscular, com per l’estudi de l’ós, del qual ressalta el 

tractament tàctil del pèl de l’animal. 
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Sense cap mena de dubte creiem que per fer l’escultura l’artista s’inspirà amb l’obra 

de l’artista francès Emmanuel Frémiet, ja que a la capital francesa va estudiar els 

exemplars zoològics del Jardí d’Aclimatació i també va contemplar les obres de grans 

escultors francesos que conrearen el tema animalier.  

Aquesta peça va participar, en guix, a l’Exposició de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de Barcelona de 1896, on va obtenir una medalla de 3a classe.  

Josep Campeny va fer donació de l’obra a la Junta de Museus i aquesta, en 

compensació per les despeses materials, li lliurà la quantitat de 1.000 pessetes.79 

Més tard l’obra es va instal·lar al vestíbul del Museu de Ciències Naturals, segons 

consta a la carta datada el 15 de març de 1897 80 

Malauradament avui desconeixem on es troba aquesta peça, així com el moment en 

que es va treure del seu emplaçament original.  

Finalment el grup L’edat de pedra va complementar l’interessant i divers panorama 

escultòric del parc de la Ciutadella, espai on la Junta de Ciències Naturals, en una època 

especialment interessant per a la ciència, va promoure els seus interessos científics amb 

iniciatives com la creació del Museu Martorell, el parc zoològic o bé la reproducció 

d’alguns dels animals del passat, com per exemple, el mamut que s’hi va erigir el 1907.  

Finalment, tot i que, gràcies a les fonts fotogràfiques, sabem que l’obra encara 

romania en aquest emplaçament l’any 1917, desconeixem la data en què la’n va treure,  

Segons indica l’expedient d’adquisició de l’obra aquesta s’havia de col·locar en lloc 

preferent.81 

Al mes de juliol, Josep Campeny va donar a l’Ateneu igualadí l’escultura Cos a cos82 

amb la que havia participat a les exposicions de Belles Arts de Madrid (1895) i 

Barcelona (1896). La junta de l’entitat va quedar molt agraïda i per aquest motiu el va 

nomenar soci honorari.  

                                                 
79 «En la casa consistorial [...] A propuesta de la Comisión de Bibliotecas, Museos y Exposiciones 
Artísticas, se acordó aceptar el ofrecimiento hecho por don Torcuato Tasso y don José Campeny de sus 
obras Santa Isabel reina de Hungria y Edad de Piedra que figuraron en la última Exposición General de 
bellas Artes é Indústrias Artísticas, y que se entregue a cada uno de dichos señores la cantidad de 1.000 
pessetes» La Dinastía, 25/11/1896, p. 1 
La Vanguardia, 25/11/1896, p. 1. 
80 «[...] Tengo el honor de manifestar à Vt./ que, en virtud de lo dispuesto en su atenta comunicación nº 
4.070, se ha procedido à colocar la instalación, en el vestibulo del Museo de mi cargo, del grupo 
escultórico titulado “Edad de Piedra” que figuró en la última Exposición de Bellas Artes y obra de D. 
José Campeny. Dios». 
81 AMCN. Ex: Id 0372. Expediente relativo á la adquisición de un grupo escultórico “La Edad de 
Piedra”, procedente del Palacio de Bellas Artes. 
82 La Vanguardia, 31/07/1898, p. 6 
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�úmero: 138 a 

L’edat de pedra 

«J. CAMPE�Y» 

c. 1896 

Guix  

Localització: Obra desapareguda. 

Font documental manuscrita: AMCN (Arxiu del Museu 

de Ciències Naturals de Barcelona), expedient Id0372 

“Expediente relativo á la adquisición de un grupo escultórico «La Edad de Piedra», 

procedente del Palacio de Bellas Artes. Any 1906. 

Font documental impresa: SANPERE MIQUEL, S. «Exposición General de Bellas Artes é 

Industrias Artísticas» El Diluvio, 14/05/1896, p. 13; SANPERE MIQUEL, S. «Exposición 

General de Bellas Artes é Industrias Artísticas», El Diluvio, 21/06/1896, p. 14; �uevo 

Mundo, 7/05/1896, p. 9; La Ilustración Artística, 22/06/1896, pp. 436, 448 (fig); La Veu 

de Catalunya, 28/06/1896, p. 304; La Vanguardia, 25/11/1896, p. 1; Catálogo 1896, p. 

129; OPISSO 1900, p. 20; OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny» Pluma 

y Lápiz, 1/02/1903, p. 4; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: Guía 1917, p. 126; ELIAS 1928, p. 47; BORONAT 1999, pp. 52, 53; RÀFOLS 

1951, p. 206; CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006, pp. 291, 294; MELENDRERAS 2007-

2008, p. 162. 

Pàgina web: www.bcn.es/artpublic (Catàleg d’Art Públic de l’Ajuntament de 

Barcelona), fitxa codi 1317-1. 

Exposicions: Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1896; 

Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Premis: 3a. Medalla. 

Observacions: L’artista va fer donació de l’obra a la Junta de Museus el dia 24 

d’octubre de 1896. 
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�úmero: 138 b 

L’edat de pedra 

«J. CAMPE�Y» 

c. 1896 

Bronze  

Localització: Obra actualment desapareguda. L’any 1917 es trobava en bronze al porxo 

del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

Font documental manuscrita: AMCN (Arxiu del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona), expedient Id0372 “Expediente relativo á la adquisición de un grupo 

escultórico «La Edad de Piedra», procedente del Palacio de Bellas Artes. Any 1906. 

Font documental impresa: SANPERE MIQUEL, S. «Exposición General de Bellas Artes é 

Industrias Artísticas» El Diluvio, 14/05/1896, p. 13; SANPERE MIQUEL, S. «Exposición 

General de Bellas Artes é Industrias Artísticas», El Diluvio, 21/06/1896, p. 14; �uevo 

Mundo, 7/05/1896, p. 9; La Ilustración Artística, 22/06/1896, pp. 436, 448 (fig); La Veu 

de Catalunya, 28/06/1896, p. 304; La Vanguardia, 25/11/1896, p. 1; Catálogo 1896, p. 

129; OPISSO 1900, p. 20; OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny» Pluma 

y Lápiz, 1/02/1903, p. 4; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: Guía 1917, p. 126; ELIAS 1928, p. 47; BORONAT 1999, pp. 52, 53; RÀFOLS 

1951, p. 206; CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006, pp. 291, 294; MELENDRERAS 2007-

2008, p. 162. 

Pàgina web: www.bcn.es/artpublic (Catàleg d’Art Públic de l’Ajuntament de 

Barcelona), fitxa codi 1317-1. 

Exposicions: Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1896; 

Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 
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�úmero: 139 

Projecte monument a Francesc de Paula Rius i Taulet 

1897 

Arquitecte del projecte: Juli M. Fossas. 

Font documental manuscrita: AMAB. Foment OP, Exp. 2.416 

(1896-98); 

Font documental impresa: CASELLAS, R. «El monumento á 

Rius i Taulet», La Vanguardia, 7/06/1897, p. 4; Arquitectura y 

Construcción, 8/06/1897, pp. 99, 101; La Ilustración Artística, 

21/06/1897, p. 407 (fig.), 410; L’Esquella de la Torratxa, 11/06/1897, p. 360-362; El 

Diluvio, 18/06/1897, p. 10. 

Bibliografia:  CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2008 (2004), p. 1495; MELENDRERAS 2007-

2008, p. 163. 

Font gràfica: AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona) 51899. 

Exposicions: El projecte fou expostat a la sala de la Reina regent, de Madrid el 1897. 

 

 

El projecte de monument a Francesc de Paula Rius i Taulet alcalde de Barcelona i 

impulsor de l’Exposició Universal de 1888. 

Al concurs que es va convocar per erigir el monument, Josep Campeny hi va 

presentar un projecte en col·laboració amb l’arquitecte Juli M. Fossas, amb qui 

col·laboraria amb més d’una ocasió.  

Segons la crítica de l’època, aquesta obra va resultar interessant tant des del punt de 

vista arquitectònic com per l’habilitat en què estaven realitzades les escultures, però els 

artistes van pecar de voler posar-hi massa elements simbòlics, com per exemple situar a 

la base del monument les línies del Palau d’Indústria de l’Exposició de 1888. 
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�úmero: 140 

Bust de l’industrial Sr Alexander 

1897 

Font documental impresa: L’Atlàntida, 1/08/1897, p. 8. 

Exposicions: Sala Parés, agost 1897. 

 

 

A l’estiu de 1897 Josep Campeny va exposar a la Sala Parés de Barcelona un bust en 

fang de l’industrial Alexander. La crítica de la revista L’Atlàntida va comentar que 

aquest era un preciós bust de fang que recomanaven anar-lo a veure. 
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�úmero: 141 

Final del quadre trágic Heròstrat (Títol a la base) 

c. 1897 

Terracota 

38 x 72,5 x 37,4 cm 

Localització: Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la 

Geltrú, núm. registre 2638. 

Font documental impresa: Álbum Salón, 28/11/1897, p. 18. 

Observacions: Escultura a partir de l’obra teatral Final del quadre tràgic Erostat de 

Francesc Tomàs Estruch. 

 

 

Obra que se situaria a Efes l’any 356 abans de Crist, i que representa la mort de 

l’heroi tràgic Heròstrat als braços de la seva mare Tànsipa, tot just quan ella acaba de 

retrobar-lo al cap dels anys després de perdre’l al bosc quan era un nadó. 

Ja d’adult, Heròstrat, vol ser recordat i per aquest motiu crema el temple de la deessa 

Diana. Per la seva banda, Tànsipa que vol venjar aquesta acció, es disposa a matar a 

Heròstat, però en el precís moment de fer-ho es fixa amb l’amulet egipci que Heròstrat 

porta al coll i reconeix el fill que va perdre.  

Per fi mare i fill es retroben, són uns moments dramàtics en què Heròstrat se suïcida 

davant Tànsipa sense que ella pugui fer res per impedir-ho. Tànsipa, però, en l’últim 

moment li diu que el seu nom serà recordat:  

[...] Tànsipa s’acosta á la orella del seu fill y li diu ab firmesa, pero de manera 

que sols puga ell sentir-ho. 

Baixa tranquil á la Llacuna Estiguia 

I jo compraré l’historiador que ferte 

Podrá inmortal en lo pervindrer! 

Morint i fent un esfors pera demostrar 

Agraïment.83 

Terracota que es troba al Museu Víctor Balaguer que presenta elements clàssics com 

un capitell jònic i la indumentària i el pentinat de Tànsipa. 

                                                 
83 Tomàs Estruch 1893. 
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L’escultura és plena de dramatisme i recorda la iconografia religiosa de la Pietat 

entre mare i fill. 

El rostre de Tànsipa mostra el dolor i la desesperació, mentre que el cos agonitzant 

d’Heròstrat presenta el cap clàssic i la mà tensionada.  

L’any 1893 Francesc Tomàs i Estruch va llegir al local del Cercle Artístic, el seu 

quadre tràgic Erostrat, que formava part d’un llibre de poesies que s’havia de 

publicar.84 

 

                                                 
84 La Dinastía, 16/04/1893, p. 3. 
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�úmero: 142 

Projecte medalla per al concurs fira agrícola 

J. Campeny 

1898 

Guix 

Font documental impresa: La Vanguardia, 13/03/1898, p. 2. 

 

 

La informació que publicà La Vanguardia sobre aquesta peça, és la única referència 

de que disposem respecte la realització de medalles per part de que Josep Campeny, fet 

que contrasta amb la feina feta d’altres artistes com Eusebi Arnau que va ser molt 

productiu en aquest camp. 
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�úmero: 143 

Barcelona i Montjuïc 

1898 

Grup en guix 

Localització: Actualment consta desapareguda, però aquesta 

havia format part de la Junta de Museus amb el núm. inv. 

10.732. 

Font documental impresa: Catálogo 1898, p. 159; La 

Publicidad, 22/05/1898, p. 2; La Renaixensa, 26/05/1898, p. 

3.138; MIQUEL BADIA, F. «Paseos por el Palacio de Bellas 

Artes IV» Diario de Barcelona, 8/06/1898, p. 6.567; Álbum Salón, 16/06/1898, p. 238; 

L’Esquella de la Torratxa, 3/06/1898, p. 943 (Dibuix còmic). 

Bibliografia:  RÀFOLS 1951, p. 206; Escultura 1989, p. 21; BORONAT 1999, p. 56. 

Exposicions: IV Exposició de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1898, 

núm. 943; Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Premis: 2a. classe. 

Observacions: El preu que consta al catàleg de l’Exposició de Belles Arts de 1898 és 

de 8.000 pessetes. 

El dia 21 de gener de 1899 Josep Campeny donà aquest grup a la Junta de Museus. 

Obra acompanyada que anava del poema Atlàntida, de Mossèn Jacint Verdaguer. 

«Cuant a la falda´t miro de Montjuic seguda, 

m´apar veuret als brasos d´Alcides gegantí, 

que per guardar sa filla del seu costat nascuda 

en serra transformantse s´hagués quedat aquí». 

Barcelona i Montjuïc és una obra inspirada en l’agregació dels pobles a Barcelona 

que es va produir l’any 1897. Aquest grup escultòric mostra la personificació de la 

ciutat de Barcelona, asseguda a la faldilla de Montjuïc, que està representat per una 

figura masculina amb barba, que, seguint les indicacions del poema de Jacint Verdaguer 

L’Atlàntida representa Alcides, més conegut com Hèracles-Hèrcules, és a dir la força.  

Francesc Miquel Badia va comentar a la revista Álbum Salón que l’escultura 

pertanyia a l’art monumental, i que era antiga la manera com estan concebudes i 
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tractades les figures. Tot i això, el crític afegeix que l’obra presenta fragments notables 

tractats amb perícia.85  

Josep Campeny la va presentar a la IV Exposició de Belles Arts e Indústries 

Artístiques, Barcelona 1898 va obtenir una segona medalla 

Més tard el dia 21 de setembre de 1899 86 l’escultor va donar aquesta obra a la Junta 

de Museus  

 

                                                 
85

 «Al arte monumental pertenece el grupo Barcelona de José Campeny, algo anticuado 
en el modo de concebir y tratar las figuras; pero que reune fragmentos notables y 
ejecutados con pericia; mereciendo aplauso el intento que en él ha guiado el autor, 
quien por muchos conceptos ocupa lisonjero sitio entre nuestros escultores». MIQUEL 

BADIA, F. «Cuarta Exposición General de Bellas Artes e Industrias Artísticas». Álbum Salón 1897-98, p. 
237. 
86

 BORONAT 1999, p. 56. 
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�úmero: 144 

Verge de la Mercé 

c. 1898 

Terracota 

Localització: Façana de l’Hotel Bofill de Viladrau. 

Font documental impresa: La Renaixensa, 6/08/1898, p. 

4631. 

Observacions: L’arquitecte de l’edifici Salvador Vinyals. 

 

 

Escultura de la Verge de la Mercè que es troba dins la fornícula de la façana de 

l’Hotel Bofill de la localitat de Viladrau. Propietat d’un dentista de Barcelona. 

La imatge que segueix el mateix model iconogràfic de les Verges del segle XVII. 

Destaca el delicat rostre de la mare de déu, i el drapejat de la roba que aguanta amb el 

braç esquerre. 
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�úmero: 145 

Bust del fotògraf Antoni Esplugas 

1899 

Font gràfica: AHI. (Arxiu fotogràfic). Clisé de Procopio 

Llucià, núm. 6.209. 

Font documental impresa: Álbum Salón 1899, p. 231. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Retrat del fotògraf Antoni Esplugas que fou un dels principals fotògrafs de la 

Barcelona de finals del segle XIX. 

Josep Campeny el representa amb el rostre seriós, el front ample, barba i bigoti 

poblats. A la base hi ha dues branques de llorer símbol de la glòria. 
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�úmero: 146 

A Mort! Lluita d’un indi amb un tigre 

Títol a la base «A MUERTE» 

1899 

Guix 

105 x 100 cm 

Localització: Destruïda. 

Font gràfica: Arxiu fotogràfic d’Igualada, clisé 

núm. 4.950. 

Font documental impresa: Catálogo 1899, p. 134; Álbum Salón 1899, pp. 189, 231; 

La Dinastía, 30/05/1899, p. 2; PÉREZ NIEVA, A. «Exposición Nacional de Bellas Artes de 

1899, XI La escultura» a La Dinastía, 21/06/1899, p. 2; Catalunya Artística, 

29/05/1902, p. 336; OPISSO 1900, pp. 19-27; ORDUÑA 1908, s.p; La Veu de Catalunya 

22/01/1922, p. 7, ELIAS 1928, p. 46; Enciclopedia Espasa-Calpe vol. 10. 

Bibliografia: RÀFOLS 1951, p. 206; PANTORBA 1980, p. 170; REYERO 2002, p. 186; 

CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006, pp. 292, 294; MELENDRERAS 2007-2008, p. 164. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts de Madrid, 1899, núm. 929. 

Premis: Medalla de 2a. Classe 

Preu: El preu de venda que consta al catàleg de l’Exposició de Belles Arts de 1899 és 

de 2.500 pessetes. 

 

 

L’escultura A Mort. Lluita d’un indi contra un tigre, representa la lluita a mort entre un 

indígena i un felí. Amb aquesta obra de tema animaler Josep Campeny es mostra un 

artista madur on predomina el moviment i l’expressivitat. Tot i que presenta una clara 

influència de l’escultor francès Christophe Fratin (1800-1841). 

Aquesta escultura fou analitzada amb detall i qualificada d’«obra maestra» per 

Alfred Opisso. Així mateix, ressalta la solució donada a la composició explicant que les 

línies són nobles, naturals i que estan vençudes amb habilitat les àrdues dificultats que 

oferia l’entravessament de les potes del carnisser amb les extremitats de l’home. La 

combinació està realitzada amb mestratge, esquivant la lletja angulositat o superposició, 

de tal manera que es miri per on es miri resulta aeri, clar i equilibrat.87 

                                                 
87«La carrera artística de este distinguido escultor, es una prueba de lo que pueden la constancia en el 
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En el mateix sentit, el crític destaca que l’objectiu de l’artista és reflectir la lluita 

entre la intel·ligencia de l’home i la força de l’animal. Diu que l’objecte de l’artista no 

era el d’oferir un espectacle esgarrifós, sino un testimoni de l’heroica fortalesa de 

l’home. 

En aquest article, Opisso ressaltà l’obra A Mort l’anatomia i l’expressió dels cossos. 

L’escultura tan sols té la forma, no té color. És important la lluita de la intel·ligència i la 

força “El ingenio forcejeando contra la bestialidad”. Malgrat tot diu que els ulls 

contemplen l’obra amb plaer i no amb horror.  

També apunta que s’hauria d’analitzar la figura i el pensament de l’home, el valor 

humà: “�o se trata aquí de ilustrar una aventura de la india, sinó de sublimar el valor 

humano”. 

Tot i això, diu que Campeny també realitza obres d’escultura decorativa, bibelot, i 

que no sempre està a l’Olimp.  

Va participar a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid, 1899 on fou 

guardonada amb una 2a. medalla. I on va obtenir bones crítiques. 

Aquesta obra fou adquirida per Reial Ordre el dia 28 de juny de 1899 per 2.500 

pessetes amb destí al desaparegut Museo �acional de Arte Moderno, que la va dipositar 

a l’Ajuntament de A Corunya per Reial Ordre el 2 de novembre de 1915. Quan el 

museu del Prado va fer revisió dels seus fons als anys 1970, l’Ajuntament de A Corunya 

va comunicar la destrucció de l’obra, sense que s’hagin conservat fragments.88 

                                                                                                                                               
trabajo y el incesante anhelo de perfeccionamiento, cuando van unidos á una inteligencia penetrante y á 
singular habilidad de la mano. De ahí que de año en año hayan sido visibles sus progresos, hasta llegar 
á la producción de la anhelada obra maestra.» Opisso 1908, p. 19. 
88 Aquestes dades ens les facilità José Luis Díez, Jefe Dpto, de pintura y de escultura siglo XIX del Museo 
del Prado. També Letizia Azcué ens va corroborar la informació l’any 2011. 
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�úmero: 147 

Gerra modernista. Decorada en relleu amb nansa, rama i 

cargol. 

«J. Campeny» 

c. 1899 

Bronze estanyat. Marca de la foneria Masriera i Campins. 

28 cm d’alt 

Pàgina web: http://www.christies.com 

Subhastes: Subhasta galeria Schopmann d’Hamburg (Alemanya) el 7/09/2000; Lot 

núm. 422 (Estimació 500 DM); Subhastat per Balclis, Barcelona, l’1/10/2001 per 210 €; 

I a Christie’s, Londres 15/11/2001. Lot 203 / Sale 9252 (Lliures 259 - $ 371). 

 

 

Deliciós vas de bronze, fos per la casa Masriera, pel qual s’enfila un cargol mentre 

que una granota rauca sobre una branca que fa la funció de nansa. 

Aquesta peça mostra els dots d’observació de Josep Campeny en els petits detalls de 

la natura. 

La peça en bronze, ha estat subhastada en diverses ocasions en poc temps. El mes de 

setembre de l’any 2000 fou subhastada per la Galeria Schopmann d’Hamburg; 

L’octubre de 2001 a la Sala Balclis de Barcelona, i el novembre del mateix any per la 

prestigiosa sala de subhastes Christie’s a Londres, per 371 $.89 

                                                 
89 www.christie’s.com (Consultat juliol 2011). 
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�úmero: 148 

Panteó Antoni Bastinos 

Al·legories de la Fe, l’Esperança i la Caritat. 

1899 

Marbre. 

Arquitecte del panteó: Juli M. Fossas. 

Constructors: Tomàs i Biosca. 

Localització: Cementiri de Montjuïc. Via de 

Sant Josep, agrupació 2a., núm. 31.  

Font documental impresa: La Renaixensa Diari de Catalunya. 31/10/1899, p. 6.903; 

La Vanguardia, 1/11/1899, p. 4; La Publicitat, 30/10/1899, p. 3; Diario de Barcelona, 

30/10/1899, p. 11.943; PONS (s/d), lám. LI. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976; MARÍN 1986, p. 311; AGUADO 1992, p. 104; CATALÀ 

2006, p. 100. 

 

 

Per al panteó de la família d’editors Bastinos, Josep Campeny va executar una creu, 

avui desapareguda, que coronava el panteó i sobre els pinacles, tres escultures d’àngels 

que representen les virtuts teologals amb els seus atributs corresponents (Fe, Esperança i 

Caritat).  

El projecte del panteó fou realitzat per l’arquitecte Juli M. Fossas i el constructor fou 

Tomàs i Biosca. (Valoració de les obres executades 15.250 pessetes- Marín, datat el mes 

de març de 1899). 
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�úmero: 149 

Sereno despertant-se 

Signada a la base 

c. 1899 

Terracota 

33 x 15 x 8 cm 

Localització: MHCB (Museu d’Història de Barcelona). 

Núm. registre 1149. Data d’ingrés al museu 1944. 

Font gràfica: Fotografia Arxiu Familiar (fotògraf 

Capmany). 

Exposicións: Exposició del Cercle Artístic de Barcelona, octubre 1899.  

Subhastes: Sala de Subhastes Balclis, març de 1998, núm.cat. 330. Preu de sortida 

35.000 pessetes.  

 

 

L’obra Sereno despertant-se representa una figura que fou molt característica en un 

altra època, però que avui ja forma part de la història, ja que fins a mitjan segle XX, 

aquests vigilants municipals rondaven els carrers a les nits vetllant pel descans dels 

veïns.  

El sereno de Josep Campeny està cansat. Després d’una nit de feina s’estira amb els 

braços enlaire i badalla. El rostre és caricaturesc, cosa que recorda les obres de l’artista 

francès Honoré Daumier. 

Porta l’uniforme característic d’aquesta feina, un abric llarg de botons grossos i una 

gorra al cap. 

Tot i que l’hem datat l’obra l’any 1899 perquè fou exposada a l’Exposició del Cercle 

Artístic, creiem que va ser realitzada el 1893, al mateix moment en que l’artista va 

modelar l’obra de l’Arrencaqueixals. 

Sereno: Vigilant municipal que ronda les nits. 
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�úmero: 150 

Retrat de Salvador García Víctori  

Anterior a 1900 

Font documental impresa: «El asesinato de García Víctori». El �oticiero Universal, 

16/01/1902, p. 4. 

 
 

Tot i que no hem localitzat el retrat de Salvador García Víctori, en tenim notícia 

gràcies a la informació publicada la premsa de l’època en relació al judici per 

l’assassinat d’aquest comés a Barcelona el dia 18 de gener de 1900. 

L’acusat va declarar al judici que havia anat a veure a la víctima quan Josep 

Campeny li feia un retrat. 
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�úmero: 151 

La carbassa de .... 

1900 

Terracota 

Font documental impresa: Catálogo 1900, núm. cat 165. 

Exposicions: Exposició Nacional d’Art de 1900. Cercle Artístic de Barcelona. 

Observacions: El preu de venda que consta al catàleg de l’exposició és de 100 pessetes. 
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�úmero: 151 

Croat (Segle XI) 

1900 

Terracota. 

Font documental impresa: Catálogo 1900. núm. cat 163. 

Exposicions: Exposició Nacional d’Art de 1900. Cercle Artístic de Barcelona. 

Observacions: El preu de venda que consta al catàleg de l’exposició és de 75 pessetes. 
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�úmero: 153 

Sagrat Cor de Jesús. Panteó d’Eugènia Vallarín i Vallarín 

1900 

Pedra de Vinaixa. 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Via de Sant Josep, 

agrupació 2a. 22 bis. 

Font documental impresa: Diari de Barcelona, 28/10/1900, p. 

12.265; La Vanguardia, 1/11/1900, p. 5. 

Observacions: El mateix model de l’escultura es troba al Cementiri de Sant Feliu de 

Guíxols. 

 

 

Per al panteó d’Eugènia Vallarín al cementiri de Montjuïc, Josep Campeny, va 

realitzar l’escultura d’un Sagrat Cor de Jesús que amb la mà dreta assenyala el cel i que 

segueix el model iconogràfic de les imatges religioses tradicionals. D’aquesta peça, tot i 

que no presenta cap novetat, s’ha de destacar la plasticitat dels plecs en diagonal de la 

roba que subjecta amb el braç esquerre, i que recorda a les d’imatges religioses del segle 

XVII. 

La mateixa figura la tornarem a trobar exactament igual al panteó de la família Ribot 

del cementiri de Sant Feliu de Guíxols. 
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�úmero: 154 

Familia Ribot 

c. 1900 

J. CAMPENY 

Marbre 

Localització: Cementiri de Sant Feliu de Guíxols. 

Observacions: Aquesta escultura es troba igual al Panteó 

d’Eugènia Vallarin al Cementiri de Montjuïc de Barcelona. 

 

 

Per al panteó de la família Ribot del cementiri de Sant Feliu de Guíxols Josep 

Campeny va realitzar la imatge d’un Sagrat Cor de Jesús que segueix els models 

tradicionals, i que és igual al que trobarem al panteó d’Eugènia Vallarín al cementiri de 

Montjuïc de Barcelona. 
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�úmero: 155 

Gerros decoratius 

«J. CAMPE�Y» 

c. 1901 

Marbre i bronze 

Localització: Actualment desconeguda. 

Segons la documentació consultada, 

aquestes peces es trobaven al menjador de la torre del marquès de Marianao a Sant Boi 

de Llobregat. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 4/11/1901, p. 13.347; Cataluña 

Artística, 29/05/1902, pp. 341, 335; Álbum Salón, 1902, p. 39; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Establiment de Gabriel Cuspinera, al carrer Ferran de Barcelona, mes de 

novembre de 1901; Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Josep Campeny va realitzar quatre gerros decoratius amb al·legories de la caça i la 

pesca. D’aquestes peces, de composició enginyosa, destaca la unió o harmonia entre el 

metall i la pedra, ja que el cos central del gerro és de marbre griotte —marbre vermell 

violaci, en ocasions amb punts blancs— i l’ornamentació, feta amb al·legories, aus, 

conills, rèptils i crustacis, és de bronze sense polir. De fet, l’escultor busca l’efecte 

mitjançant el poliment i la delicadesa dels metalls. 

Aquests gerros van ser encarregats pel marquès de Marianao amb destí al menjador 

de la torre que aquest tenia a Sant Boi de Llobregat.90 Prèviament, però, els quatre 

gerros es van exposar a l’aparador de l’establiment que Gabriel Cuspinera tenia al carrer 

Ferran de Barcelona. 

 

                                                 
90Álbum Salón, 1902, p. 39. 



 

 

 

557 

�úmero: 156 

Contravandista a cavall 

c. 1901 

Font documental impresa: El Liberal, 25/09/1901, p. 1. 

 

 

El marquès de Marianao va oferir aquesta peça de Josep Campeny com a tercer 

premi a la Festa marítima que es va celebrar a Tarragona amb motiu de les festes de 

Santa Tecla. 
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�úmero: 157 

Bust d’una sevillana 

c. 1901 

Marbre blanc 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 4/11/1901, p. 13.347. 

Exposicions: Establiment de Gabriel Cuspinera, al carrer Ferran de Barcelona, mes de 

novembre de 1901. 
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�úmero: 158 

Bust de Verdaguer  

1901 

Font documental impresa: Escultura 1989, p. 184. 
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�úmero: 159 

Bust de Verdi 

1901 

Font documental impresa: La Renaixensa. Diari de Catalunya, 17/06/1901, p. 3.511; 

«Bellas Artes. Festival en honor de Verdi», La Vanguardia, 17/06/1901, p. 1. 

Exposicions: Decorà la sala de concerts del Palau de Belles Arts, amb motiu del recital 

celebrat en memòria del músic italià Giuseppe Verdi, el 16 de juny de 1901. 
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�úmero: 160 

Epíleg de la lluita  

«EPILOGO» (A la base) 

1901 

200 x 135 cm. 

Font documental impresa: Catálogo 1901, p. 166; 

Hispania, 30/06/1901, p. 220; La Ilustración 

Artística, 8/07/1901, pp. 441, 446; Álbum Salón, 

1901, p. 205; La Vanguardia, 30/01/1901, p. 4; La Vanguardia, 16/03/1901, p. 3; 

Catalunya Artística, 5/06/1902, portada; Catálogo 1907, p 124; La Ilustración Española 

y Americana, 8/06/1907, p. 341; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: RÀFOLS 1951, p. 206; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 31; 

CATALÀ 2006, p. 292; CATALÀ 2008 (2004), p. 1495; MELENDRERAS 2007-2008, p. 164. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts, Madrid 1901, núm. 1.253; Exposició 

Internacional de Belles Arts de Barcelona 1907, núm. 24; Exposició Universal d’Atenes 

1908; Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

Premis: 2a. medalla a la Exposició Internacional de Belles Arts, Barcelona 1907; 

Medalla d’or a l’Exposició Universal d’Atenes de 1908. 

 

 

Epíleg de la lluita és una escultura que plasma la cruesa de la vida a la natura, on un 

lleó ha mort un indígena. 

De l’obra en destaca l’interessat estudi del felí i el coneixement anatòmic de l’home. 

La composició representa la irregularitat del terreny que contextualitza l’escena. 

L’home jau mort amb els braços oberts, forma que recorda la crucifixió, com un màrtir 

després d’haver lluitat amb la llança que té al costat i d’haver ferit el lleó que es mostra 

vencedor damunt seu mentre li mossega el pit amb una fletxa clavada al llom. 

L’escultor va presentar aquesta obra a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid 

de 1901, i a l’Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona de 1907, on va 

obtenir una medalla de segona classe. Així mateix, segons el diccionari biogràfic 

d’artistes de Catalunya Josep Francesc. Ràfols, aquesta també va participar a 

l’Exposició Universal d’Atenes de 1908 on va aconseguir una medalla d’or.91 

                                                 
91 RÀFOLS 1951, p. 206. 
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�úmero: 161 

Sepultura d’Aurèlia Joseph. 

1901 

Marbre 

Arquitecte panteó: Ubald Iranzo. 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Barcelona. Via de Sant Joan, 

agrupàció 9a., núm. 9. 

Font documental manuscrita: ACP Exp. 2771, Caixa diversorum 

22; Expedient Serveis Funeraris de Barcelona.  

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 27/10/1902, p. 12.653; Catalunya 

Artística, 30/10/1902, p. 697 (Portada). 

Bibliografia: SOLÉ 1976; MARÍN 1986, p. 352; AGUADO 1992, p. 105; CATALÀ 2006 

(2002), pp. 101, 102. 

Obervacions: Des de l’any 2008 l’àngel ha perdut les ales. 

 

 

El delicat àngel de la sepultura d’Aurèlia Josep del cementiri de Montjuïc porta unes 

ales de libèl·lula a l’esquena, i amb gràcil moviment llança flors sobre la tomba.  

Aquesta figura, que és una de les obres més modernistes de Josep Campeny, va 

vestida amb una tela que li cobreix parcialment el cos i que li confereix sensualitat i 

moviment, deixant-li l’espatlla i una cama al descobert. 

Aquesta sepultura fou projectada en col·laboració amb l’arquitecte Ubald Iranzo, per 

bé que, segons es desprèn d’un escrit conservat a l’expedient del cementiri, Josep 

Campeny s’ocupà de tot el procés de realització.92  

El propietari era José Borri es trobava a les Filipines. 

                                                 
92 ACP (Arxiu Cementiri Poblenou): Expedient 2.771. 
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�úmero: 162 

Sepultura Família Xatart 

J.CAMPE�Y (Angle inferior esquerre) 

Marbre 

c. 1902  

Localització: Cementiri de Sant Feliu de Guíxols. 

Bibliografia: GRAU, D. «La ciutat del silenci. Cementiri de Sant 

Feliu de Guíxols», Revista de Girona, núm. 199, març-abril 2000, 

pp. 41-45. 

 

 

Aquesta escultura de rostre delicat, braços ben tornejats i ales de libèl·lula a 

l’esquena, que es troba al cementiri de Sant Feliu de Guíxols, representa un àngel 

femení agenollat sobre un pedestal. Amb la mà dreta diposita una corona de sempre 

vives sobre la tomba mentre que amb l’esquerra subjecta una palma mortis. 

Volem ressaltar el delicat gest de la figura, que queda accentuat per la creu que 

dibuixen els plecs de la roba del vestit a l’alçada del pit. 

Tenint en compte que aquesta peça presenta trets semblants a l’escultura de la tomba 

d’Aurèlia Josep, l’hem datat entorn de l’any 1902. 
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�úmero: 163 

Crisantems i semprevives 

1902 

Localització: Col·lecció particular. 

Font documental impresa: Catalunya Artística, 

29/05/1902, p. 1; Hispania, 30/11/1902, p. 508; Arquitectura 

y Construcción, juny 1902, núm. 119, p. 31. 

 

 

Crisantems i Semprevives és el bust d’una dona de rostre seré que mostra el pit mig 

cobert per flors de crisantem i els cabells ornats amb semprevives.  
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�úmero: 164 

Panteó de Cosme Batlle 

«J.CAMPENY» (Base inferior dreta). 

c. 1902  

Marbre 

Localització: Cementiri dels Caputxins de Mataró. 

Font documental impresa: GIRALDOS, F. «Gent notable de 

Catalunya», Catalunya Artística, 29/05/1902, p. 335; 

30/10/1902, p. 706. 

Bibliografia: CATALÀ 2006 (2002), p. 101. 

 

 

Per al panteó de Cosme Batlle al cementiri dels Caputxins de Mataró, Josep 

Campeny va realitzar l’escultura de dos àngels nens sobre un petit sarcòfag que situà al 

peu de la creu. Aquests àngels porten a les mans una corona de semprevives i una 

branca de llorer.  

L’obra és força original dins la producció funerària de l’escultor, ja que no hi 

tornarem a trobar les figures d’angelets. 

L’indià Cosme Batlle Filbà originari de Mataró va emigrar a Puerto Plata on residia 

el 1871 i on fou representant de la línia transatlàntica francesa. 
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�úmero: 165 

Execució d’un condemnat (Època cartaginesa). 

c. 1902 

Font documental impresa: Catalunya Artística, 29/05/1902, p. 335.  
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�úmero: 166 

Panteó Baltasar Fortuño / Emilia Rios 

«J.CAMPE+Y» 

1902 

Marbre 

Arquitecte panteó: Ubald Iranzo 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Barcelona. Via de 

Sant Oleguer, agrupació 3ª., núm. 74. 

Font Documental: Arxiu Cementiri del Poblenou. 

Expedient 1.601, (Caixa 5). 

Font gràfica: Arxiu Mas, núm. 214. 

Font documental impresa: Diari de Barcelona, 30/10/1901; Diari de Barcelona, 

27/10/ 1902, p. 12.653; GIRALDOS, F. «Gent notable de Catalunya», Catalunya Artística, 

29/05/ 1902, p. 335; 30/10/ 1902, p. 706; Arquitectura y Construcción 1907, p. 345. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976; MARÍN 1986, p. 598; Escultura 1989, p. 125; AGUADO 

1992, p. 105; CATALÀ 2006 (2002), p. 102; CATALÀ-MARÍN 1908, p. 205. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Àngel davant un sarcòfag amb volutes que amb la mirada dirigida al cel vigila 

l’ànima del difunt. Porta una túnica fins els peus i unes grans ales desplegades a 

l’esquena. A la mà dreta subjecta la palma mortis. 

Josep Campeny va tornar a treballar amb l’arquitecte Ubald Iranzo en la sepultura de 

Baltasar Fortuño i Emilia Rios,93 també per al Cementiri de Montjuïc.94  

L’indiano Baltasar Fortuño Ferrús, originari de Benissanet (Ribera d’Ebre), exercí de 

metge cirurgià a Puerto Rico pels volts de 1850. 

 

                                                 
93 ACPB. (Arxiu del Cementiri de Poblenou de Barcelona), Expedient. núm. 1601. 
94 Via de Sant Oleguer, agrupació 3a., núm. 74. Cementiri de Montjuïc. 
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�úmero: 167 

Projecte monument a mossèn Jacint Verdaguer 

c. 1902 

Font documental impresa: Escultura 1989, p. 184. 

Bibliografia: GÜELL, Margarida, «Vicissituts i fortuna del monument a mossèn Cinto 

Verdaguer de Barcelona» Anuari Verdaguer 19 – 2011, p. 274. 

 

Josep Campeny va participar al concurs que es va convocar per tal d’erigir un 

monument a mossèn Jacint Verdaguer amb el projecte número 28 titulat «Gloria de la 

Pàtria». 
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�úmero: 168 

Obra encarregada per Bartolomé Ferrer Bittini amb destí al Museu municipal de 

Tortosa 

1904 

Font documental impresa: Diario de Tarragona, 28/02/1903, p. 2. 

Observacions: Ignorem si aquesta obra finalment es va dur a terme. 

 

 

Sobre aquesta peça tan sols disposem la notícia que va publicat el Diario de 

Tarragona en el que s’informava que Josep Campeny modelava una important obra 

escultòrica amb destí al museu municipal de Tortosa. Aquesta obra de la qual ignorem 

la seva localització fou encarregada per Bartolomé Ferrer Bittini, que era el secretari del 

marqués de Marianao. 
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�úmero: 169 

Els reis de la natura 

Font documental impresa: OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny», 

Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 4. 
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�úmero: 170 

Gladiador vençut 

Font documental impresa: OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny», 

Pluma y Lápiz, 1/02/1903, p. 4. 
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�úmero: 171 

M. Valdec-Rousseau 

Bibliografia: OSORIO GALLARDO, C. «Arte y Artistas. José Campeny», Pluma y Lápiz, 

1/02/1903, p. 4, ORDUÑA VIGUERA 1908, s.p. 

 



 

 

 

573 

�úmero: 172 

Rellotge de centre amb una noia i una boa 

1903 

Bronze 

Localització:. Obra actualment encara no localitzada que es trobava al menjador del 

castell del marquès de Marianao a Sant Boi de Llobregat.  

Font documental impresa: La Vanguardia, 12/03/1903, p. 2; Diario de Barcelona, 

12/03/1903, p. 3.118. 

Exposicions: Casa Cuspinera al Carrer Ferran VII de Barcelona, març de 1903. 

 

 

Tot i que encara no hem localitzat el rellotge de centre que el marquès de Marianao 

tenia al menjador del castell de Sant Boi de Llobregat, sabem per la descripció que en 

féu la premsa de l’època que representava una daina que matava la gran boa que una 

noia jove tenia enroscada al cos i que lluitava per desfer-se’n, mentre un sàtir esporuguit 

fugia del lloc de la lluita. 

L’obra es va exposar a la Casa Cuspinera, al carrer Ferran VII de Barcelona, el mes 

de març de 1903. 

El rellotge anava acompanyat de dos llums de petroli on hi havia representada la 

faula de dues granotes demanant rei i el corb i la guineu. 
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�úmero: 173 

Dos llums que representen la faula d’Esop: Dues granotes demanant rei i el corb i la 

guineu 

1903 

Localització:. Obra avui no localitzada que es trobava al menjador del castell del 

marquès de Marianao a Sant Boi de Llobregat. 

Font documental impresa: La Vanguardia, 12/03/1903, p. 2; Diario de Barcelona, 

12/03/1903, p. 3.118. 

Exposicions: Casa Cuspinera, al Carrer Ferran VII de Barcelona, març 1903. 

Observacions: Els dos llums anaven acompanyats d’un rellotge de centre.  

 

 

Encara que ara per ara no hem localitzat aquests llums de petroli que decoraven el 

menjador del marquès de Marianao a Sant Boi de Llobregat, els diaris de la època els 

van explicar que representaven la faula de les granotes demanat rei i el corb i la guineu.  
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�úmero: 174 

Panteó de Francesc Masriera Manovens 

1903. (Francesc Masriera Manovens va morir l’any 1902). 

Marbre: Marbristes: Ventura Hnos. 

Localització: Cementiri de Montjuïc. Via de Sant Francesc, 

agrupació 6a, núm. 2 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 

29/10/1903.p. 12.788; La Publicidad, 11/02/1903, p. 5 

(imatge). 

Bibliografia: MARÍN 1986, p. 579; CATALÀ 2006 (2002), p. 103. 

Observacions: A Serveis Funeraris de Barcelona, caixa “Montjuïc. Plànols panteons. 

Agrupacions 4, 5 i 6”, es conserven els plànols del panteó sense l’escultura. Aquests 

estan signats pel mestre d’obres José Torres Ferran el dia 3 de desembre de 1896, i pel 

propietari Francesc Masriera (abans de morir).  

 

 

Josep Campeny va ser l’artista encarregat de fer per al cementiri de Montjuïc una 

escultura per a la sepultura del pintor Francesc Masriera Manovens, que finà a 

Barcelona el 15 de març de 1902. 

En aquesta ocasió l’artista fuig dels típics àngels amb flors o palmes a les mans, i 

realitza un àngel ple d’expressivitat amb unes grans ales desplegades a l’esquena, 

embolcallat per una tela de plecs amples que li cobreix el cap i li amaga la cara.  

La figura que es recolza sobre la cama esquerra i flexiona la dreta, té les mans juntes 

al davant del cos amb els dits entrellaçats amb gest de recolliment. 
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�úmero: 175 

Sant Jordi 

c. 1904 

Font documental impresa: La Veu del Vallés, 4/04/1904, p. 11. 

 

 

Escultura que la casa Rius i Torres va oferir a la tómbola á benefici de l’Hospital. 
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�úmero: 176 

Zaida 

c. 1904 

Bibliografia: RÀFOLS 1951, p. 206. 

Exposicions: Exposició a Viena. 

Observacions: Segons indica Josep Francesc Ràfols aquesta peça va obtenir una 

medalla d’or a l’exposició de Viena. 
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�úmero: 177 

Desastre 

1904 

Terracota 

80 x 80 cm 

Localització: No localitzada 

Font documental impresa: El Diluvio, 18/03/1904, p. 5; La Vanguardia, 19/03/1904, 

p. 2; «Nota de arte. Una obra de Campeny». El Liberal de Barcelona, 18/03/1904, p. 3. 

Edició matí; Catálogo 1906, núm. cat 1.347; Hojas Selectas 1906, p. 776. 

Exposicions: Establiment Costa i Ponces al carrer Ferran VII de Barcelona, març 1904; 

Exposició general de Belles Arts, Madrid 1906. núm. cat 1.347. 

 

 

Desastre és una obra de temàtica militar que encara no hem localitzat i que coneixem 

gràcies a les descripcions publicades a la premsa de l’època. 

Segons la ressenya del diari, el grup escultòric estava format per un cavall a terra i 

dos més desbocats que intentaven desfer-se de l’armó del canó destrossat que 

arrossegaven.95 

L’escultura era una obra de qualitat que estava molt ben composta i executada que 

resultava estètica des de diversos punts de vista. Així mateix, destacava pel moviment i 

per la impressió dels cavalls modelats amb valentia. 

Realitzada en terracota, es va exposar a la botiga Costa i Ponce al carrer Ferran de 

Barcelona el 1904, tot i que sembla ser que l’original era de bronze i que pertanyia al rei 

Alfons XIII. 

Y esto tiene su explicación en la obra misma, es una idea feliz, aunque triste. Aquel 

armón de artilleria, roto y desecho, la rueda volcada en tierra, el caballo caído y los 

otros que le contemplan asustados, dan idea del momento trágico y difícil en que se 

encuentra “aquello”, que es un arma de combate, y que siendo amenazadora momentos 

antes, aparece caída y anulada: aquel cañón es una majestad en el (exil?), casi como 

los reyes de Daudet. 

Alguien ha notado la ausencia de figuras en la composición; pero esto que pudiera 

parecer un defecto, es, para nosotros, un mérito maigr, puesto que Campeny ha sabido 

                                                 
95 Carro de transport de munició d’artilleria. 
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dar la sensación de “desatre”, valiendose unicamente de los elementos pasivos que á el 

contribuyen. 

La figura del caballo caído es un prodigio de síntesis y de ejecución. 

�o queremos insistir en el elogio, poque lo juzgamos baldio é inútil; el mejor elogio 

que de la obra podemos hacer es el siguiente: el original hecho en bronce, fue 

adquirido por el rey, y la reproducción que hoy se exhibe es admirada por todo el 

público de Barcelona».96  

Més endavant, aquesta mateixa obra es va exhibir a la Exposició General de Belles 

Arts de Madrid de 1906, en la que va obtenir reconeixement. 

                                                 
96 «Nota de arte. Una obra de Campeny». El Liberal de Barcelona, 18/03/1904, p. 3. Edició matí. 
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�úmero: 177 a 

Desastre  

1904 

Bronze 

Font documental impresa: «Nota de arte. Una obra de Campeny», El Liberal de 

Barcelona, 18/03/1904, p. 3. Edició matí. 

 

 

Obra que representa un canó abandonat, dos cavalls desbocats que s’agiten 

encabritats arrossegant un armó destrossat, i un tercer cavall a terra.  

L’escultura, de composició complicada i força moviment, presentava algunes 

dificultats tècniques que, segons les crítiques a la premsa, Josep Campeny, va resoldre 

força bé. 

Tot i que Desastre es va exposar en terracota a l’aparador de l’establiment Costa i 

Ponce al carrer Ferran de Barcelona l’any 1904, sembla que aquesta era una reproducció 

d’un original en bronze propietat del rei Alfons XIII, encara que la premsa ens ofereix 

opinions contradictòries, ja que El Liberal diu que l’escultura va ser adquirida pel rei i 

El Diluvio comenta que l’autor la hi va regalar amb motiu de la seva coronació.  
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�úmero: 178 

Infantesa d’Aquil·les / El Centaure Quiró 

1904 

315 x 259 cm. 

Font documental impresa: Catálogo 1904, p. 89; La 

Ilustración Artística, 29/08/1904, pp. 572, 578; Gedeón, 

20/05/1904, p. 10; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006, p. 292; 

MELENDRERAS 2007-2008, p. 164. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts e Indústries Artístiques, Madrid 1904, 

núm. cat. 1.597. 

 

 

Obra de tema mitològic, i de grans dimensions, que representa la lluita entre el 

centaure Quiró i un lleó, mentre que Aquil·les nen es protegeix sobre el llom del 

centaure que el va educar. 

L’escultura de Quiró, de rostre clàssic, ens remet a les antigues representacions del 

déu Zeus. Porta una pell de lleó a l’esquena i amb les dues mans llança una pedra al 

tigre que es troba sota les seves potes davanteres i que es defensa amb les urpes. 

Per bé que l’obra mostra els elements clàssics abans esmentats, la composició del felí 

ens recorda els relleus de caça assiris de l’època d’Assurbanipal.  

La peça, que destaca pel ritme i el moviment, també presenta elements zoològics, tal 

com va apuntar Emili Orduña Viguera:97  

Josep Campeny envià aquesta escultura a l’Exposició General de Belles Arts i 

Indústries Artístiques de Madrid de 1904. 

 

 

                                                 
97 «El Centauro Kirón, conocido también por la infancia de Aquiles, es una obra de las de género 
zoológico que hizo en el año 1904, y motivó para estudiar un caballo cuyo cuerpo superior termina en 
figura humana en actitud de arrojar una enorme piedra con sus manos a un tigre, y dar alimento de 
tuétano de los huesos para robustecer al pequeño niño que lleva a la espalda». ORDUÑA 1908 
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�úmero: 179 

Bust de Cervantes, envoltat de llorer.  

Alt relleu. 

c. 1905 

Font documental impresa: La Educación, Madrid 6/05/1905, p. 3; Diario de 

Barcelona, 1/05/1905, p. 4.018; El Liberal de Barcelona, 2/05/1905, p. 1; La 

Vanguardia, 11/05/1905, p. 5. 

Exposicions: Saló doctoral de la Universitat literària (Organitzat per l’Associació 

barcelonesa d’amics de l’Ensenyança); Saló d’actes de la Càmara Agrícola oficial del 

Baix Llobregat (Maig 1905). 

 

 

Retrat en alt relleu de l’escriptor del segle d’Or espanyol Miguel de Cervantes 

Saavedra envoltat de llorer. Aquesta peça fou realitzada expressament per la celebració 

del tercer centenari de la novel·la d’El Quixot.98  

                                                 
98 Diario de Barcelona, 1/05/1905, p. 4.918; La Educación, Madrid 6/05/1905. p .3. 
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�úmero: 180 

Lleó per al Monument d’Alfons XII 

Pedra i més tard bronze 

Localització: Parc del Retiro, Madrid. 

Font gràfica: A l’Arxiu Arnau es conserva una fotografia de 

l’obra que Josep Campeny va dedicar al seu amic l’escultor 

Eusebi Arnau. 

Bibliografia: SALVADOR 1990, p. 346; REYERO-FREIXA 1995, 

p. 284; REYERO 1999, p. 518. 

Observacions: Els lleons que avui es trobem al parc del Retiro de Madrid no són les 

escultures en pedra originals, ja que aquestes es van deteriorar i es van substituir per 

còpies en bronze realitzades a la foneria Codina Hermanos. 

 

 

Josep Campeny va realitzar un dels lleons del monument al Rei Alfons XII a Madrid.  

Aquest monument es va realitzar amb subscripció pública. Al concurs hi van 

participar 10 projectes entre els que va guanyar l’arquitecte José Grasses Riera. Aquest 

projecte consistia amb una columnata i una base al damunt de la qual hi ha l’escultura 

eqüestre del Rei. El monument està format per escultures de diversos artistes. 

Josep Campeny va realitzar un dels dos lleons amb nens, l’altre és obra de l’escultor 

Eusebi Arnau Mascort, al qual va dedicar una fotografia del lleó que realitzà.99 «Recort 

a mont amich / el inspirat escultor Eusebi Arnau Mascort / Joseph Campeny / 

Barcelona 11 octubre 1905».100 

Els lleons en origen eren de pedra però a causa del seu deterioament més tard es van 

passar a bronze per la casa “Codina Hermanos”. 

                                                 
99 Recordem que l’escultor Eusebi Arnau realitzà un altre dels lleons amb nens d’aquest monument. 
100 MARÍN 1993. Aquesta dedicatòria manuscrita es conserva a l’Arxiu Arnau.  
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�úmero: 181 

1906 

Font documental impresa: Álbum Salón 1906, p. 35. 

Exposicions: Establiment El Arte, propietat del pintor Josep 

Hernández Monjo. 

Observacions: Aquesta obra es podria tractar de la mateixa que va 

exposar a La Primera Exposició d’Arte del Centre de lectura de Reus, 

el mes de juny de 1909, titulada Centre pechina sirena. 
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�úmero: 182 

1906 

Font documental impresa: Álbum Salón 1906, p. 35. 

Exposicions: Establiment El Arte, propietat del 

pintor Josep Hernandez Monjo. 

 

 

Obra de caràcter modernista que presenta similituds amb les escultures del seu 

deixeble Lambert Escaler. 
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�úmero: 183 

Àngel de la sepultura menor dels esposos Octavio Zaragoza Grau i 

Ma. de los Àngeles Darma. 

«J.CAMPE�Y» (Marge inferior dret). 

1905 

Localització: Cementiri de Montjuic de Barcelona, Via de Santa 

Eulàlia, agrupació 3a. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 30/10/1905, p. 

700. 

Bibliografia: CATALÀ 2006 (2002), p. 104; MELENDRERAS 2007-2008, p. 165. 

 

 

Delicat àngel dempeus que sosté una palma mortis a la mà dreta mentre que amb 

l’esquerra es toca la galta. A l’esquena porta unes grans ales desplegades que li 

emmarquen el rostre seré que mostra gest de recolliment.  

La figura vesteix una túnica llarga fins el terra, els plecs de la qual cobreixen la base 

en la que descansa i tan sols deixa l’espai per la signatura de l’artista. Els plecs de la tela 

cauen aplomats fins el terra amagant la base on descansa la figura.  

L’escultura es recolza sobre la cama esquerra i flexiona lleugerament la dreta 

trencant la sensació de verticalitat i conferint-li ritme gràcies al moviment dels plecs de 

la roba. 
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�úmero: 184 

Panteó Família Vilaret 

c. 1905 

Marbre 

Localització: Cementiri de Sant Feliu de Guíxols. 

Bibliografia: Fitxa del Servei del Patrimoni Arquitectònic, 

núm.27. 

 

 

Josep Campeny va realitzar molta escultura funerària fora dels cementiris 

barcelonins. Així doncs per la necròpolis de Sant Feliu de Guíxols executà l’escultura 

d’un àngel femení que recolza el braç dret sobre la base de creu ornamentada amb una 

corona de flors, mentre a la mà esquerra porta un pom de flors que mostra l’acció de 

deixar-les a la tomba. 

Amb dues grans ales plegades a l’esquena, presenta el rostre de faccions delicades i 

arrodonides, boca petita, emmarcat per uns cabells llargs, mostra la mirada baixa. 

Vesteix una túnica llarga que llisca per les escales i al cap cenyeix una corona de 

llorer símbol de la glòria eterna. 

Estilísticament aquesta escultura ens recorda la de l’àngel de la sepultura menor del 

esposos Zaragoza a Montjuïc, i per aquest motiu l’hem datat entorn 1905. 
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�úmero: 185 

In Extremis (Títol a la base) 

«J. Campeny» (al marge inferior dret). 

1906 

Guix 

175,5 x 201 x 89 cm. 

Localització: MNAC núm. cat. 15.3280. 

Font documental impresa: Catálogo 1906, p. 

101, núm cat 1346; El Liberal, Madrid 28/05/1906; CARRETERO, M, «Exposición 

General de Bellas Artes», La Ilustración Artística, 18/06/1906, pp. 396, 444; BALSA DE 

LA VEGA, R. «Exposición General de Bellas Artes IV. Escultura», La Ilustracion 

Española y Americana 30/06/1906, p. 427; Catálogo 1906, p. 101; Hojas Selectas 1906, 

pp 776; Hojas Selectas 1907 p. 561 (fig); Álbum Salón 1906, p.110; Catálogo 1907, p. 

215; ORDUÑA 1908, fig. s.p. 

Bibliografia: GUASH, 1926, p. 269; PANTORBA, 1980, p. 197; BORONAT 1999, p.470 

CATALÀ 2006, p. 293; CATALÀ 2008 (2004), p. 1495. 

Exposicions: Exposició General de Belles Arts, Madrid 1906, cat. núm. 1.346; V 

Exposició Internacional de Belles Arts e Indústries Artístiques, Barcelona 1907, cat. 

núm. 38. 

Premis: Segona medalla a les exposicions de 1906 i de 1907. 

Observacions: Fou adquirida a la Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona 

l’any 1907. 

Conservació: Actualment es troba en molt mal estat de conservació al fons de reserva 

del MNAC. 

 

 

Una lleona sosté a la boca el cos sense vida d’una dona a la qual ha donat mort. 

L’animal victoriós està situat sobre un desnivell que reprodueix el terreny, com a símbol 

de la superioritat del felí. 

El contrast entre la vida i la mort és present en la representació de la fortalesa de 

l’animal i la languidesa del cos de la dona. 

En aquesta obra Josep Campeny es mostra com un artista madur, tant per l’acurada 

execució de la lleona com per l’estudi correcte de la seva anatomia, que contrasta amb 
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el cos de la dona, que presenta alguna desproporció, cosa que van remarcar els diversos 

diaris de l’època.101 

Josep Campeny presenta el grup en guix, que ja havia presentat a l’exposició de 

Madrid de l’any anterior, In Extremis. On va tornar a obtenir una altra segona medalla i 

l’obra fou adquirida per l’Ajuntament de Barcelona amb destí al Museu Municipal de 

Belles Arts. 

Aquest guix avui es conserva en mol mal estat de conservació al magatzem del MNAC 

en espera d’una restauració. 

                                                 
101 «[...] Campeny trae un grupo de caràcter decorativo que titula “In Extremis”. Compónese de una 
fiera que mata á su domadora, pendiente de sus fauces, como un guiñapo, y el contraste entre el delicado 
desnudo y el animal arrogantísimo y fiero, es trágico y sorprendente [...]». ALCANTARA, F, «Exposición 
de Bellas Artes», El Imparcial,17/05/1906, p. 4. 
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�úmero: 186 

Conjunt del Panteó de la Família Martí Rius 

«J. CAMPE�Y» (Signades a la base) 

Projecte de panteó 1905 

Marbre 

Arquitecte panteó: Jaume Bayó. 

Localització: Fins l’any 2008 estaven a l’interior 

del panteó família Martí Rius. Cementiri de Sant Andreu de Barcelona. 

Font documental manuscrita: Projectat per l’arquitecte Jaume Bayó el 1905. Exp. 

5561. 

Subhastes: Els àngels van ser subhastats a la Sala de subhastes Balclis el mes de 

desembre de 2008 per 1.800 €, i a Sedart Subhasta d’Arenys de Mar el 2009. 

Observacions: Imatge de la fitxa: Foto-muntatge del grup escultòric abans de la seva 

dispersió. 

 

 

Josep Campeny va realitzar per l’altar interior del Panteó de la família Martí Rius del 

Cementiri de Sant Andreu de Barcelona, un conjunt escultòric, en marbre, que estava 

format per dos àngels i un Crist. 

Els dos àngels agenollats amb les mans plegades sobre el pit i la mirada dirigida a la 

Creu en actitud d’oració, estaven situats a banda i banda del Crist que hi ha sobre l’altar. 

Tenen unes grans ales que dibuixen la composició. Mànigues amples i els plecs de la 

roba estan treballats marcant les arrugues. El cabell tipus patge emmarca la cara. 

La representació del Crist obeeix a la iconografia tradicional des del Renaixement de 

l’home que va morir a la creu, amb el cap de costat i cobert amb el perizoni. 

El projecte del panteó signat per l’arquitecte Jaume Bayó (1873-1961)102és de l’any 

1905, data en el que pensem que es van executar les escultures. Aquest panteó recorda 

l’arquitectura d’Antoni Gaudí dons aquest arquitecte va treballar amb Gaudí a la casa 

Batlló i a la Pedrera. 

Els dos àngels es van treure del seu emplaçament original l’any 2008 i es van 

subhastar a la sala Balclis de Barcelona. L’any següent es van tornar a subhastar a 

Sedart. 

                                                 
102 Arxiu Cementiri, Exp. 5561. 
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�úmero: 186 a 

Crist  

«J. CAMPE�Y». Signat a la base. 

Projecte de panteó 1905 

Marbre 

Localització: Interior Panteó Família Martí Rius Cementiri de Sant Andreu de 

Barcelona. 

Subhastes: Els àngels van ser subhastats a la Sala de subhastes Balclis el desembre de 

2008 per 1.800 €, i a Sedart Subhasta d’Arenys de Mar el 2009. 



 

 

 

592 

�úmero: 186 b 

Àngel  

« J. CAMPE�Y». Signat a la base. 

Projecte de panteó 1905  

71 x 32 x 42 cm 

Marbre 

Localització: Fins l’any 2008 romania a l’interior del Panteó 

Família Martí Rius. Cementiri de Sant Andreu de Barcelona. 

Subhasta: Els àngels van sortir a subhasta a la sala Balclis el 

desembre de 2008 per 1.800 €, i més tard a la sala de subhates Sedart d’Arenys de Mar 

el 2009. 

 

 

Àngel orant, de marbre, amb les mans creuades sobre el pit que formava forma 

parella amb un altre a l’interior del panteó Martí Rius al Cementiri de Sant Andreu de 

Barcelona. 

El rostre el dirigeix cap el Crist, també de Josep Campeny, que hi havia dins la 

capella i que formava part del grup. 
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�úmero: 186 c 

Àngel 

« J. CAMPE�Y». Signat a la base 

71 x 32 x 42 cm 

Marbre 

Localització: Fins l’any 2008 romania a l’interior del Panteó 

Família Martí Rius Cementiri Sant Andreu de Barcelona. 

Subhasta: Els àngels van sortit a subhasta a la sala Balclis el 

desembre de 2008 per 1.800 €, i més tard a Sedart Subhasta 

d’Arenys de Mar el 2009. 

 

 

Àngel agenollat amb les mans plegades en actitud d’oració que es trobava al Panteó 

Martí Rius del Cementiri de Sant Andreu de Barcelona. 

El grup escultòric del qual formava part a l’altar de la capella del panteó, estava 

format per un altre àngel amb les mans creuades sobre el pit i un Crist a la creu. 

Els dos àngels es van treure del panteó l’any 2008 i van sortir a subhasta a Balclis el 

2008 per tornar a ser subhastades a Sedart l’any 2009. 
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�úmero: 187 

Tomba de Cirilio Alexander 

1905 

Arquitecte: Ubald Iranzo. 

Localització: Obra destruïda l’any 1990 com a conseqüència de les reformes realitzades 

al recinte protestant del Cementiri del Poblenou per convertir-lo en un espai 

aconfessional. 

Font documental manuscrita: Arxiu del Cementiri del Poblenou: Expedient núm. 

7097. 

Font documental impresa: La Renaixensa, 20/10/1902 , p. 2.  
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�úmero: 188 

Àngel de la sepultura de Violet Rouse Alexander 

«J. CAMPE�Y» 

1907 

Marbre 

Localització: Cementiri del Poblenou, Barcelona. 

Departament quart. No es conserva a l’emplaçament 

original. 

Font documental manuscrita: ACPB (Arxiu del 

Cementiri de Poblenou de Barcelona). Expedient núm. 

7.097. 

Font documental impresa: La Renaixensa, 20/10/1902, p. 2.  

Observacions: Des de les reformes realitzades al recinte protestant del Cementiri del 

Poblenou l’any 1990, aquesta escultura procedent d’una sepultura avui es troba en una 

zona enjardinada. 

 

 

En un dels jardins que ornamenten el quart departament del cementiri del Poblenou 

de Barcelona hi ha l’escultura d’un àngel amb les ales desplegades que pertanyia a la 

tomba número 452 de Cirilio Alexander, que fou desmantellada quan es va enderrocar 

el recinte protestant. 

Aquesta peça que avui es troba força malmesa ha perdut els braços a l’alçada dels 

colzes, falta la mà que assenyalava el cel i l’altra que sostenia la trompeta del judici 

final.  

Segons consta al pressupost conservat a l’expedient del cementiri el cost total 

d’aquesta tomba ascendí a 2.275 pessetes, ja que l’escultura en marbre va costar 1.600 

pessetes, el pedestal i vora 600 pessetes i la cadena 75 pessetes. 

Josep Campeny a més de realitzar el projecte i esculpir la figura de l’àngel també es 

va encarregar de l’execució de les obres. Per això se li comunicà repetides vegades que 

esmenés la infracció comesa en la col·locació de la peça, ja que les ales de la figura i la 

trompeta sobresortien uns centímetres sobre les sepultures dels costats. Transcorreguts 

dos anys i vist que això no s’havia resolt, el 27 d’octubre de 1909 l’ajuntament envià al 

propietari una última notificació en la que li concedien un plac de 15 dies per solucionar 
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la citada infracció. En cas contrari els operaris de l’ajuntament desmuntarien l’escultura 

carregant-li les despeses.103 

Josep Campeny havia signat l’octubre de 1905 el pressupost i el projecte d’un altra 

sepultura també propietat de Cirilio Alexander al mateix recinte número 480 que 

consistia amb una creu ornamentada amb elements vegetals. 

 

                                                 
103 ACPB. “Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas núms. 452 i 480, 
recinto protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio Alexander”. Expedient 7097 
(Caixa panteons 33). 
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�úmero: 189 

Reciari. (Títol a la base). 

1908 

115 x 215 cm 

Font documental impresa: Catálogo 1908, p. 71; 

Hojas Selectas 1908, p. 682; MELIDA J.R. «La 

Exposición de Belles Arts. Escultura», ABC, 

26/06/1908; «Exposición General de Bellas Artes»; Blanco y �egro, 9/05/1908, p. 11; 

BALSA DE LA VEGA, R. «Exposición General de Bellas Artes. La Escultura» La 

Ilustracion Española y Americana, Madrid, 30/05/1908, p. 322; ORDUÑA 1908, s.p. 

Bibliografia: CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006, p. 293. 

Exposicions: Exposició Nacional de Belles Arts i Indústries Artístiques de Madrid 

1908, núm cat 917. 

 

 

L’obra Reciari104 representava un gladiador romà que lluitava aferrissadament contra 

un furiós lleó a l’arena del circ. A terra es pot veure la xarxa amb que es defensaven 

Destaca la musculatura tensa de l’esquena de l’home que agafa l’animal.  

El guix el va presentar a la Exposició General de Belles Arts e Indústries Artístiques, 

de Madrid 1908 en uns anys en que l’assumpte de la lluita d’animals resultava 

anacrònic dons era característic del romanticisme fiancés, i a Catalunya entrava el 

Noucentisme.  

El crític Rafael Balsa de la Vega que va comentar que tenia trossos ben modelats. 

D’altra banda, Orduña Viguera a Pequeñas monografias de Arte105 relatà l’anècdota de 

que el Rei Alfons XIII es va interessar per aquesta escultura. El crític també es lamentà 

de que l’obra no obtingués cap recompensa. 

                                                 
104 Catálogo oficial ilustrado. Exposición de Bellas Artes 1908, p. 71. 
105 ORDUÑA 1908, s.p. 
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�úmero: 190 

Panteó Ramon Blanco de Erenas. Ecmo. Sr. marquès 

de Peñaplata 

1908 

Marbre d’Itàlia i pedra de Múrcia. 

Arquitecte del panteó: Juli M. Fossas. 

Localització: Cementiri de Montjuïc de Barcelona. Via 

de Santa Eulàlia, agrupació 2a., núm. 14 b. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 

7/09/1908, p. 600; SALA, O.V. «Nuevos monumentos 

funerarios», Hojas Selectas 1908, pp. 996, 997 (fig) p. 999; La Publicitat, 2/11/1908, p. 

1; Diario de Barcelona, 1/11/1908, p. 12.824; Arquitectura y Construcción 1908, núm. 

194, pp. 257, 273. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976, p. 105; FREIXA 1985; MARÍN 1986, p. 604; AGUADO 

1992, p. 105; CATALÀ 2001, p. 32; CATALÀ 2006 (2002), p. 104. 

 

 

En la sepultura de Ramon Blanco de Erenas (1833-1906) 

Josep Campeny tornà a col·laborar amb l’arquitecte Juli M. 

Fossas 

El panteó que es va erigir a la via de Santa Eulàlia, al 

Cementiri de Montjuïc, resultà ser molt original per la seva 

disposició adaptant-se a la irregularitat del terreny. Hi ha una 

artística creu amb escultures amdós costats, per un presenta 

la làpida amb dos àngels un adult i un nen amb el text: Siempre cumplí con mi deber. 

També destaca la barana amb els pebeters. La part posterior hi ha un altre àngel assegut 

amb la trompeta del judici final. Al darrere hi destaca un medalló en bronze amb el 

perfil del capità. 

Els diaris parlen de 1908 i Isabel Marín que signa el pressupost el 15 de desembre de 

1906.  

Capità general dels exèrcits espanyols i Primer Marqués de Peñaplata. Finat a Madrid 

el 4 d’abril de 1906, Blanco de Erenas havia expressat el seu desig de ser enterrat a 

Barcelona. 
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�úmero: 191 

Panteó del Bisbe Comes 

c. 1908  

Marbre i pedra amb aplicacions de metall 

650 cm. 

Arquitecte del panteó: Juli M. Fossas. 

Localització: Abans de la seva desaparició l’obra es trobava a 

l’Església del Rapte de San Ignasi, a Manresa. 

Font documental impresa: Hojas Selectas, 1908, p. 268 (fig), 270. 

Bibliografia: CATALÀ 2006 (2002), p. 105. 

 

 

A l’església del Rapte de Sant Ignasi de Manresa es va erigir El Panteó del Bisbe 

Comes106 projectat per l’arquitecte Juli M. Fossas i l’escultura realitzada per Josep 

Campeny. De concepció clàssica trobem el bisbe agenollat sobre el sarcòfag amb les 

mans plegades en actitud d’oració. 

 

                                                 
106 Hojas Selectas 1908, pp. 268, 270. 
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�úmero: 192 

El pobre terrisser (A la base) 

C. 1909 

Terracota 

38 x 39 cm. 

Font documental impresa: La Publicitad, 17/01/1909, 

edició nit, p. 1. 

Bibliografia: Catàleg Liquidació 1931; Catàleg Liquidació 

1930.  

Exposicions: 2a. Manifestació d’art del Cercle Artístic de 

Barcelona al Teatre Novedades (1902); Sala Parés 1930 i 1931. 

Subhastes: Bonanova Subhastes, maig 2005 Lot. 807. 

 

 

Obra de tema anecdòtic que possiblement feia referència a la cançó popular El pobre 

terrisser que deia:  

El pobre terrisser, el pobre terrissaire, 

passant el riu de Ter, el burro l’hi va caure, 

Ai!, Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai! 

Aixeca’t burriquet, anem-se’n cap a casa 

quan és a mig carrer, veu la porta tancada. 

Pregunta a n’els veïns, si n’han vist a l’Eulàlia, 

l’Eulàlia n’és al llit, al llit que està malalta. 

Se’n va a casa el fuster, que n’hi deixi una escala, 

mira pel porticó, i en veu una sotana 

Document social de l’època com s’anava pels pobles i mercats a vendre les ceràmiques. 
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�úmero: 193 

La Guineu 

1909 

Font documental impresa: La Publicitad, 9/01/1909, edició nit, p. 1. 

Exposicions: 2a. Manifestació d’Art del Cercle Artístic al Teatre Novedades, 1902. 

 

 

D’aquesta peça tan sols disposem del títol. 

«En uno de los salones del primer piso del Teatro �ovedades ha organizado el 

Círculo Artístico la segunda manifestación de Arte de la temporada […] Campeny 

presenta cuatro esculturas de las que preferimos La Guineu, y El Pobre Terrisser, 

a pesar de que todas son vulgares de estilo y de factura […]».107  

                                                 
107 La Publicitad, 9/09/1909, edició nit, p. 1. 
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�úmero: 194 

Escultures del panteó de la família Rocamora Laporta 

1909 Projecte signat l’any 1907. 

Marbre 

Arquitectes del panteó: Arquitectes Juli M. Fossas i 

Emili Sala Cortes. 

Localització: Cementiri de Montjuïc, Barcelona. Via 

de Sant Oleguer, agrupació 5a, núm. 19, 114 i 115. El 

panteó fou enderrocat l’any 1991, però al solar hi 

resten tres escultures. 

Font documental: Arxiu del Cementiri del Poblenou, 

Expedient núm. 6.838.  

Font gràfica: Font gràfica Arxiu Mas, núm. 1371-B i 1365 – B. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 1/11/1908, p. 12.824; Diario de 

Barcelona, 28/10/1909, p. 14.638; La Vanguardia, 1/11/1908 p. 4; La Vanguardia, 

28/10/1909, p. 10; La Ilustració Catalana; 6/11/1910, p. 706; Arquitectura y 

Construcción, gener 1910, pp. 5, 7, 9, 11. 

Bibliografia: SOLÉ SUQUÉ 1976; MARÍN 1986, p. 490; AGUADO 1992, p. 86, 87; CATALÀ 

2001, p. 32; CATALÀ 2006 (2002), p. 104.  

Observacions: Aquest panteó es va enderrocar a principis 1991. Avui al solar que 

ocupava tan sols hi ha tres de les escultures de Josep Campeny. Els àngels dels laterals 

no s’han localitzat. 

 

 

L’any 1909 el panteó de la família Rocamora era un dels més grans i sumptuosos del 

Cementiri de Montjuïc segons podem observar a les fotografies publicades a la revista 

Arquitectura i Construcción. 108 Aquest fou projectat pels arquitectes Juli M. Fossas i 

Emili Sala Cortés dins l’estil eclèctic. 

Malauradament, a causa del seu deteriorament el panteó va ser enderrocat l’any 1991 

i d’aquest avui tan sols en resten tres escultures de Josep Campeny. 

 

                                                 
108 Arquitectura y Construcción, 01/1910, pp. 5, 7, 9 i 11. 
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El panteó fou construït per una família de fabricants de sabó que comerciaven fins i 

tot amb sud-americà. Marços Rocamora i Pujolà va ser el primer enterrat en aquest 

panteó i per aquest motiu s’ornamentà amb la figura de l’evangelista Sant Març 

acompanyat de la seva forma zoomorfa del lleó al dentell de la porta, al darrere un 

mosaic de colors.  

Dos sants flanquejaven l’accés al panteó, el franciscà Sant Antoni de Pàdua, amb els 

seus atributs el nen Jesús al braç i el lliri de la puresa. I Santa Isabel d’Hongria amb la 

corona. Als extrems, hi havia les escultures d’uns àngels actualment no localitzades. 

Així mateix, els diaris també van fer referència a les dimensions. 

El pressupost de l’obra signat per l’arquitecte Emili Sala Cortés, el mes de març de 

1907, també ens indica la seva sumptuositat ja que l’import total ascendí a 67.900 

pessetes. El pressupost desglossat: «Canteria i escultura, 40.000; metalls, 

4.100;albañileria,10.500; estàtues de pedra i marbre 10.000; pintures, 1.500, vitralls 

colors, 300; mosaics 1500 pessetes»109. El projecte del panteó data de 1907 i el final de 

l’obra del 21 d’agost de 1909.110 

                                                 
109 Arxiu del cementiri del Poblenou: Expedient 6838.«Relativo al permiso para construir un panteón en 
los solares núm. 19,114,115. Agrupación 5ª, Via de San Olegario, Cementerio del S.O interesado por 
D.Antonio Rocamora»  
110 MARÍN 1986. 
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�úmero: 194 a 

Família Rocamora Laporta 

Sant Marc  

1909  

Marbre i mosaic 

Localització: Cementiri de Montjuïc. Via de Sant Oleguer, agrupació 5a, núm. 19, 114 

i 115. 

 

�úmero: 194 b 

Sant Antoni Família Rocamora Laporta  

1909  

Marbre 

Localització: Cementiri de Montjuïc. Via de Sant Oleguer, 

agrupació 5a, núm. 19, 114 i 115. 

 

 

 

 

 

 

 

�úmero: 194 c 

Santa Isabel Família Rocamora Laporta  

1909  

Marbre 

Localització: Cementiri de Montjuïc,. Via de Sant Oleguer, 

agrupació 5a, núm. 19, 114 i 115. 
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�úmero: 195 

Sant Antoni de Pàdua  

Signat a la base 

c. 1909  

Terracota policromada 

62 cm alt. 

Subhasta: www. Intl.feedfury.com (2013) 

 

 

Aquesta figura de Sant Antoni de Pàdua en terracota 

policromada segueix el mateix model en dimensions 

reduïdes de l’escultura que hi ha al panteó de la família Rocamora al Cementiri de 

Montjuïc. 

La imatge del sant que vesteix l’hàbit de frare francicà porta el nen Jesús als braços i 

un lliri a la mà,com asímbol de puresa. 
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�úmero: 196 

Projecte Monument Milà i Fontanals  

1909  

Exposicions: Ateneu Barcelonès, febrer 1909 

Font documental impresa: Cu-Cut, 18/02/1909, p. 108. 
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�úmero: 197 a 

Relleu adossat al baluard de l’obra L’exèrcit als herois 

de 1808 i 1809, coneguda com El Lleó 

J. Campeny 

1909 (Inaugurat oficialment el 7 de novembre de 1909). 

Bronze 

Fonedor: Ballart Barcelona. 

Inscripcions: «Al heroisme dels Somatents de 1808// Els Somatents de 1909// Pau 

sempre pau». 

Localització: Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba. Coneguda popularment com la 

plaça del lleó. 

Font documental impresa: Presència, 28/10/1984, p 31. 

Bibliografia: FABRE 1991, p. 67. 

Pàgina web: www.girona.cat/sgdp/artalcarrer/obra_fitxa.php?id=14 

Observacions: Projecte del moument Comandant d’enginyers Josep Ferré i Vergés. 

Columna i lleó, Joan Oliver de Bezzi. 

Promoguda per la Comissió organitzadora del Centenari dels Setges. 
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�úmero: 197 b 

Relleu adossat al baluart de l’obra L’exèrcit als herois 

de 1808 i 1809, coneguda com El Lleó 

J. Campeny 

1909 (Inaugurat oficialment el 7 de novembre de 1909). 

Bronze 

Fonedor: Ballart Barcelona. 

Localització: Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba. Coneguda popularment com la 

plaça del lleó. 

Inscripcions: «Los artilleros del siglo XX a sus héroes de los sitios de Gerona// 

Mariscal de Campo D. Joaquin de Mendoza/ Capitan Salustiano Cepona?/ Teniente 

agregado Andres Fons/ Antonio Cacesa/ Subteniente Josep de Orio/ Artillero Regio 

Barna Manuel Sarrià». 

Font documental impresa: Presència, 28/10/1984, p. 31. 

Bibliografia: FABRE 1991, p. 67. 

Pàgina web: www.girona.cat/sgdp/artalcarrer/obra_fitxa.php?id=14 

Observacions: Projecte del monument Comandant d’enginyers Josep Ferré i Vergés. 

Columna i lleó, Joan Oliver de Bezzi. 

Promoguda per la Comissió organitzadora del Centenari dels Setges. 

 

 

Josep Campeny va realitzar els dos relleus en bronze que hi ha a la base del 

monument L’exèrcit als herois de 1808 i 1809, que es va inaugurar a la ciutat de 

Girona, el dia 7 de novembre de 1909, amb motiu de les celebracions del Centenari de 

la Guerra de la Independència 

El monument, que s’aixecà a la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, més coneguda 

pels gironins com la plaça del Lleó, està format per un baluard en el qual descansa una 

columna rematada per l’escultura d’un lleó, que recolza les potes davanteres sobre un 

canó.  

L’autor del projecte del monument va ser el comandant d’enginyers José Ferrer 

Veges. I el de la columna i el lleó Juan Oliver de Bezzi. 111 

 

                                                 
111 Ajuntament de Girona. Art al carrer. http://www.girona.cat/sgdap/artalcarrer/obra_fitxa.php?id=14 
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Josep Campeny va executar els dos relleus en bronze que hi ha al baluard i que van 

ser fosos per la foneria Manel Ballarín de Barcelona. 

En un relleu hi ha la inscripció «Los artilleros del siglo XX a sus héroes de los sitios 

de Gerona”, seguit del noms del Mariscal de Camp don Joaquin de mendoza; Capità 

Salustino Gerona; Tinent agregat Andrés Pons i Antonio Cacesa; Subtinent Josep 

d’Orio; i Artillª Rgto. Manuel Sarrià. Representa els herois després de la batalla 

envoltats dels ferits i moribunts». 

I en l’altre: «Al heroisme dels somatens del 1808/ Els Somatens 1909/ Pau sempre 

Pau». Representa la lluita amb els soldats empunyant les armes. Aquesta peça presenta 

clares influències de la pintura de Delacroix Llibertat guiant al poble. 

Ambdues peces són un treball força acurat amb una degradació del relleu (Recorda 

els treballs de l’artista del Renaixement italià Donatello). 



 

 

 

610 

�úmero: 198 

Bust Pierretinne 

«J. Campeny» (A la part frontal inferior) 

c. 1909 

Localització: Col·lecció particular. 

Font documental impresa: Catálogo 1909. 

Exposicions: Primera exposició d’art del Centre de Lectura 

de Reus celebrat al Teatre Bartrina, juny 1909. Núm. cat 16.  

 

 

Josep Campeny representa el bust somrient de Pierretinne, un dels personatges de la 

comèdia del arte italiana que es caracteritza per portar un elegant vestit blanc i ample, i 

un barret. Aquest acostuma a representar la llei i l’ordre. 

Per realitzar aquesta peça, l’escultor possiblement es va inspirar amb una de les 

disfresses que participaven en un dels concursos de vestits amb els quals participà com 

a jurat.112 

Tanmateix, no em d’oblidar que l’any 1890 l’escultor ja havia realitzat una obra 

semblant titulada Amor de carnaval. 

Observem el rostre expressiu i alegre del personatge, amb el tractament dels ulls 

característic de Josep Campeny amb unes parpelles gruixudes. A la base hi ha el relleu 

d’altres personatges de la comèdia tocant instruments musicals i contextualitzant 

l’escena. 

Aquesta terracota policromada va participar a la primera exposició d’art del Centre 

de Lectura de Reus celebrat al Teatre Bartrina. On es venia per 60 pessetes. 

                                                 
112 Josep Campeny formà part del jurat qualificador del ball infantil de vestits, que s’havia de celebrar el 
dia tres de febrer al teatre Novedades. Igualment la resta del jurat, en la seva majoria, també era el mateix 
que el 1909: Joan F. Chia, Lluis Labarta, Lluis Figuerola, Salvador Teixidó, Alexandre de Riquer, Pere 
Ventura, Esteve Batlle, Francesc Montoro, Manuel Cusí, Josep Campeny, Juli Fossas, Carles Pellicer, 
Antoni Esplugas, i Llorenç Brunet. Els premis s’havien d’exposar a la casa Aurigemma. 
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�úmero: 199 

Centre pachina sirena 

c. 1909 

Font documental impresa: Catálogo 1909. 

Exposicions: Primera Exposició d’Art del Centre de Lectura de Reus celebrat al Teatre 

Bartrina, juny 1909. Núm. cat 167 (40 pessetes). 

 

 

A partir del títol d’aquesta obra, pensem que es podria tractar de la mateixa escultura 

―que representava una sirena― que la que va publicar una imatge la revista Álbum 

Salón 1906, p. 35. on comenta que estava exposada a l’establiment El Arte, propietat del 

marinista Hernández Monjo. 
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�úmero: 200 

Pantera i gasela 

c. 1909 

Font documental: Catálogo 1909. 

Exposicions: Primera Exposició d’Art del Centre de Lectura de Reus celebrat al Teatre 

Bartrina, juny 1909. Núm. cat 18. (35 pessetes). 
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�úmero: 201. 

Gegants de Barcelona 

1910 

Font documental impresa: La Vanguardia, 24/05/1910, p. 3. 

Observacions: Els gegants van ser construïts sota la direcció de Labarta, junt la 

col·laboració de Josep Campeny, Àngel Puig, atrecista, Santaliestra, sastre, Bertrán, 

perruquer, Grau, sabater i Gallard, que va subministrar els metalls utilitzats. 
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�úmero: 202 

Panteó de la viuda Estibalga 

1910 

Localització: Cementiri de Girona. 

Font documental impresa: Malgrat no està signada atribuïm 

aquesta obra a Josep Campeny. 

 

 

Tot i que aquesta obra no està signada, a causa de les similituds que presenta amb 

d’altres obres funeràries d’aquest mateix artista, atribuïm la seva autoria a Josep 

Campeny. 
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�úmero: 203 

Projecte de monument a Ignacio Agramonte 

1910 

Font documental impresa: Cuba en Europa, 

25/04/1910, p. 5. 

 

 

Josep Campeny va presentar el projecte de 

monument a Ignacio Agramonte (1841 ― 1873) al 

concurs que es va convocar a la ciutat cubana de 

Camagüey l’any 1910. En aquest certamen també hi van participar altres escultors 

catalans com Pere Carbonell i Antoni Parera.  

L’obra estava formada per una gran base sobre la qual descansava l’escultura 

eqüestre de l’heroi cubà, que amb el braç dret estirat i el barret a la mà cavalca sobre un 

fogós cavall amb les dues potes davanteres aixecades.  

A la part frontal del monument hi havia una al·legoria de la fama amb els seus 

atributs corresponents, les ales, la trompeta i la corona. I a sota d’aquesta, es trobaven 

diverses figures que simbolitzaven les gestes heroiques d’Ignacio Agramonte. 

Recordem que ja des d’època romana les escultures eqüestres són un símbol de 

poder. 
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�úmero: 204 

Projecte de Monument a Alexandre Lerroux 

1910 

Font documental impresa: Cu-Cut, 8/10/1910, pp. 635-636. 

 

 

Sobre la realització del monument dedicat a Alexandre Lerroux, tan sols disposem de 

la informació que va publicar la revista satírica Cu-Cut el 8 d’octubre de 1910 on es 

comentava que Josep Campeny realitzava al seu taller una escultura més gran del 

natural del polític. 

Segons la mateixa revista la base l’havia de fer en Callén. El pressupost no havia de 

baixar de 80.000 duros. 
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�úmero: 205 

Corona als herois defensors de la ciutat de Tarragona 

«J. Campeny» (Marge inferior dret) 

1911 

Bronze. Foneria M. Solà (Marge inferior esquerre) 

130 cm. de diàmetre. 125 x 115 cm (34 de llum). 

Localització: Casa-museu Castellarnau de Tarragona. 

Font documental impresa: La Actualidad, 27/06/1911, p. 2 (fig); El Diluvio Ilustrado, 

1/07/1911, p. 404; COTRINA 1911, p. 17. 

Observacions: Formava part d’un monument de la Rambla de Tarragona que es va 

desmuntar a mitjans de segle XX. 

Aquesta corona va ser restaurada l’any 2011 amb motiu de la commemoració del 

centenari del setge de Tarragona. 

 

 

Corona de bronze commemorativa als fets de Guerra de la Independència de la ciutat 

de Tarragona. Aquesta peça fou realitzada a fi de ser dipositada a la base del monument, 

que aleshores es trobava a mig construir a la Rambla de Tarragona, durant els actes de 

celebració del centenari del setge. 

La corona, formada per semprevives, flors relacionades amb la mort, presenta a 

l’esquerra una figura femenina alada que cenyeix una corona al cap i que personifica la 

ciutat de Tarragona. Aquesta figura porta a la mà dreta una palma mortis i el braç 

esquerre sosté el cos sense vida d’un civil, el qual, amb la camisa esquinçada i calçat 

amb espardenyes, ha sortit a defensar la ciutat amb un trabuc a la mà. 

A la dreta de la corona hi trobem un soldat mort vestit amb l’uniforme, una casaca 

amb botons i botes als peus. A la mà dreta hi té la bandera mentre que amb l’esquerra 

empunya una espasa, avui desapareguda. 

L’escultura està realitzada amb una gran minuciositat i s’hi poden observar tots els 

detalls dels vestits. 
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�úmero: 206 

Làpida als herois de Tarragona. 

J. Campeny (Marge inferior esquerre) 

1911 

Bronze. Fosa als tallers de Miquel Solà. (Marge inferior 

dret) 

Mides: 81 x 113 cmts. 

Localització: Casa-museu Castellarnau de Tarragona.  

Procedent de la Plaça dels Infantes, i que a partir d’aquell 

dia passà a anomenar-se “Plaza de los Artilleros de los 

Sitios” per gentilesa de l’Ajuntament. 

Font documental impresa: El �oticiero Universal, 21/06/1911, p. 3; La Vanguardia, 

22/06/1911, p. 8; La Ilustración Artística, 26/06/1911, p. 422 (Imatge); COTRINA 1911, 

p. 5. 

Observacions: Actualment la peça ha perdut la base de marbre jaspiat d’Alacant. 

 

 

Làpida de marbre jaspiat d’Alacant que sosté el baix relleu de bronze modelat per 

Josep Campeny que es va instal·lar a la plaça dels Infantes, anomenada des d’aquell dia 

plaça dels Artillers del Setge per deferència de l’Ajuntament de Tarragona. 

La revista La Ilustració Catalana publicà la imatge de la inauguració de la làpida 

durant les celebracions del centenari del setge. Més tard, però, va ser retirada de 

l’emplaçament original i avui es conserva al Museu d’Història de Tarragona. 

Es va fondre als acreditats tallers de Miquel Solà, foneria on també s’havien passat a 

bronze les escultures del monument del Bruc a Montserrat. Uns dies abans de la 

inauguració, es va exposar a l’aparador de la casa Cuspinera de Barcelona. 

La Vanguardia va descriure l’obra: Es reprodueix l’heroic fet del tinent d’artilleria 

Juan Barbaza que, defensant el fort d’Orleans, va batre al fossar els francesos que hi 

havia, valent-se per a la gesta de dues peces despenjades de la muralla i de vuit artillers 

voluntaris que es van prestar a servir a les seves ordres i trobar la mort en aquesta 

empresa. Cinc dels vuit van morir.  
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�úmero: 207 

Projecte de monument commemoratiu de les Corts, Constitució 

i setge de Cadis 

1911 

Arquitecte del projecte: A. Vila. 

Font documental impresa: Hojas Selectas 1911, pp. 1192, 1193 

(Imatge); La Ilustración Española y Americana, 22/10/1911, p. 

236; Mercurio. Revista comercial Iberoamericana, 2/11/1911, p. 

457; SOLIS, R. «Proyectos de monumento a las Cortes de Cadiz», La Correspondencia 

en España, 2/11/1911, p. 5. 

Exposicions: Els 16 projectes es va exposar en un dels patis del ministeri d’instrucció 

pública, el novembre de 1911. 

 

 

Josep Campeny va presentar un projecte, que va realitzar en col·laboració amb 

l’arquitecte Antoni Vila Palmé, al concurs convocat a Madrid per erigir un monument 

commemoratiu a les Corts, la Constitució i el setge de Cadis.  

D’aquest projecte tan sols disposem de les fotografies que es van publicar a les 

revistes de l’època, en les quals no es pot apreciar ben bé ni la iconografia ni la 

composició del monument. Per això, només podem aportar el comentari que en féu la 

revista Hojas Selectas: «[...] El del Sr. Campeny es ostentoso, movido; todo en él 

pregona gloria y alegría. �o es de gran amplitud, pero realiza plenamente el objetivo 

de un monumento popular». 113 

                                                 
113 Hojas Selectas, 1/ 1911, núm 109, p. 1.192. 
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�úmero: 208 

Projecte de Monument a la memòria dels funcionaris judicials assassinats a la 

localitat de Cullera  

1911 

Font documental impresa: El �oticiero Universal, 14/10/1911, p. 2. 

 

 

Josep Campeny, realitzà l’esbós del monument que es projectava erigir a la memòria 

del funcionaris judicials assassinats a la localitat valenciana de Cullera durant els 

desordres passats en aquella població el dia 18 de setembre de 1911. 

El monument, però, fou erigit a la Plaça Major de Sueca114 l’any 1913 segons els 

projecte de Francisco Paredes García (1881-1945).115 

L’escultor també realitzà una plaça decorativa que va estar presentada al president de 

l’audiència, amb una al·legoria i els noms del jutge Jacobo López Rueda i del oficial i 

agutzil que l’acompanyaven. 

 

                                                 
114 La Ilustración Artística, 26/05/1913, p. 351. 
115 FERRI CHULIO, A. Arte y Arquitectura en Sueca 1300-1900, editat 1996. 
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�úmero: 209 

Placa decorativa al·legoria assassinats a Cullera 

1911 

Font documental impresa: El �oticiero Universal, 14/10/1911, p. 2. 

 

 

Josep Campeny, realitzà una placa decorativa en record dels assassinats a la localitat 

valenciana de Cullera durant la revolta en aquella població. A la placa hi havia una 

al·legoria i els noms dels morts, el jutge Sr. López Rueda i el del oficial i l’agutzil que 

l’acompanyaven. 116 

                                                 
116 El �oticiero Universal, 14/10/1911, p. 2. 
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�úmero: 210 

Teatre Principal de Terrassa. 

1911 

Localització: Escultures actualment no localitzades. 

Font documental impresa: Egara. Revista semanal. Tarrassa 

9/12/ 1911, p. 1; La Comarca del Vallés, Tarrassa, 15/12/1911, p. 

2. 

Observacions: Teatre de 1857 que fou remodelat l’any 1911. 

Els altres escultors foren Pere Ricart, Pablo Gargallo i Dídac Massana. 

 

 

L’edifici del Teatre Principal de Tarrassa, que data de mitjans segle XIX, fou reformat 

per tercera vegada l’any 1911 sota la direcció dels arquitectes Enric Catà i Francesc 

Guàrdia. A la façana hi havia diverses escultures que coneixem gràcies a les fotografies 

de l’època i que avui resten desaparegudes. 

Sabem que Josep Campeny va treballar a la part escultòrica del teatre juntament amb 

Pere Ricart, Pablo Gargallo i Dídac Massana,117 però ara per ara encara desconeixem 

quines van ser les peces que van sortir de la seva mà. 

                                                 
117 «El Teatro Principal» Egara, Revista semanal. Tarrassa, 9/12/1911; «Nuestro Teatro Principal». La 
comarca del Vallés, Tarrassa, 15/12/1911.  
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�úmero: 211 

A Orillas del Ganges (Títol a la base)  

«J. Campeny» 

c. 1911 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic MNAC, núm. 3692; Arxiu Fotogràfic 

Municipal d’Igualada. Clisé Procopio Llucià, núm. 6.237. 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 32. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1858. 

 

 

L’obra titulada a la base A Orillas del Ganges és una interessant peça de tema 

animalier de Josep Campeny, en la qual una vegada més l’escultor mostra la seva 

habilitat i dots d’observació per plasmar la crueltat de la vida a la natura. 

L’artista presenta l’acció què un cocodril, que primer està absolutament immòbil, 

captura la presa entre les seves poderoses mandíbules amb un ràpid i àgil moviment. 

L’escultura, de composició piramidal, ens remet a una forma geomètrica vinculada 

amb la mort ja des dels antics egipcis.  

Pel que fa a la contextualització de l’escena, direm que transcorre prop del riu d’on el 

rèptil surt amb un ràpid moviment, enfilant-se pel turonet, en el precís moment que el 

tigre ha anat a beure aigua. 

L’observació del natural la veiem en el modelat de la pell del cocodril, que és 

escamosa, dura i seca, amb una estructura en forma de retícula, que contrasta amb el pèl 

curt del mamífer. Així mateix, veiem com el cocodril es torça amb un moviment sinuós 

i serpentí característic de l’anatomia de la seva ossamenta 

Aquesta peça ens remet directament a les obres de l’artista animalista francès 

Antoine-Louis Barye, del qual Campeny va rebre influència arran de la seva estada a 

París. Així mateix, cal remarcar que encara que els nous corrents artístics ja estaven 

plenament consolidats a Catalunya, l’escultor es va mantenir fidel al tema animalista, 

assumpte d’arrel romàntica que conreà durant gairebé vint anys i que li va proporcionar 

molts èxits.  
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�úmero: 212 

Lluita d’un tigre amb un cocodril. 

1911 

Guix 

Font documental impresa: Catálogo 1911, p. 147. 

Bibliografia: CATALÀ 2006, p. 293. 

Exposicions: VI Exposició Internacional d’Art, Barcelona 1911, núm. cat. 1.319. 

 

 

Josep Campeny va presentar a l’Exposició Internacional d’Art de Barcelona de 1911 

l’obra titulada Lluita d’un tigre amb un cocodril.  

Tot i que no sabem com deuria ser aquesta peça creiem que es podria tractar de la 

mateixa escultura que coneixem gràcies a la fotografia en la que hi ha un cocodril que 

mossega el cap d’un tigre i que presenta la inscripció a la base A Orillas del Ganges.  
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�úmero: 213 

Bust de Josep Maria Planas i Casals. 

1912 

Bronze 

Localització: Obra actualment no localitzada. 

Font documental impresa: Diario de Barcelona, 3/12/1912, p. 17.820; La 

Vanguardia, 3/12/1912, p. 4. 

 

 

L’habilitat de Josep Campeny com a retratista va provocar que rebés molts encàrrecs, 

de manera que el claustre de professors de la facultat de dret li va demanar que realitzés 

el bust en bronze del seu degà, Josep M. Planas i Casals, per tal de col·locar-lo a la Sala 

de professors de la Facultat de Barcelona. 
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�úmero: 214 

Monument als Herois del Bruch  

1911 (Inaugurat el dia 11 de juny de 1911). 

Bronze. Foneria Solà 

Arquitecte del moument: Francesc del Villar Carmona. 

Localització: Fou col·locat a la muntanya de Montserrat però 

va ser destruït el 1936. 

Font documental manuscrita: Carta de Josep Campeny adreçada a Eusebi Güell, 

1906, (BC, Ms. 2283 - núm.22). 

Font documental impresa: El Diluvio, 04/1908, p. 2; La Vanguardia, 26/01/1909, p. 2; 

La Vanguardia, 12/06/1911, p. 2; Diario de Barcelona, 12/06/1911, p. 7.890; El 

Diluvio, 12/06/1912, p. 11; El Diluvio Ilustrado, 17/06/1911, p. 375; El �oticiero 

Universal, 12/06/1911, p. 1; La Hormiga de Oro, 17/06/1911, p. 375; Ilustració 

Catalana, 18/06/911, Portada (fig); La Ilustración Artística, 19/06/1911, p. 410; La 

Ilustración Española y Americana, 22/06/1911, p. 373 (fig); Hojas Selectas 1911, p. 

708. 

Bibliografia: Revista Il·lustrada JORBA, Manresa - setembre 1928, p. 187; RÀFOLS. 

1951, p. 206; CATALÀ 2001, p. 32. 

Observacions: L’arquitecte Villar fou l’autor del projecte i l’escultor Vallmitjana va 

realitzar la figura que representa la Patria que corona el monument. 

 

 

El monument als herois del Bruc es va erigir a la muntanya de Montserrat a fi de 

commemorar les gestes dels sometents armats de Catalunya durant la Guerra de la 

Independència de 1808. 118  

El monument va ser projectat per l’arquitecte Francesc del Villar Carmona, i les 

escultures van anar a càrrec dels escultors Josep Campeny i Venanci Vallmitjana, i el 

fonedor Miquel Solà. 

Compositivament, el monument estava format per una columna que descansava 

sobre una base de pedres irregulars, rematada per una escultura en marbre, obra de 

Venanci Vallmitjana, que simbolitzava la pàtria, la qual, amb una corona de llorer a la 

mà, coronava les figures dels herois en bronze ubicats més avall, obra de Josep 

                                                 
118 ESTRADA 2009. 
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Campeny. Aquests representaven homes decisius en la batalla, com Antoni Franch, amb 

la bandera del sant Crist d’Igualada a les mans, personificant la ciutat d’Igualada; el 

canonge Montanyà i el guerriller Maurici Carrió, a Manresa; el Timbaler del Bruch, a 

Isidre Llussà, i el trompeta de Piera Miquel Rigol.119 

El monument, que fou inaugurat l’11 de juny de 1911, va ser destruït més tard, 

juntament amb altres grups artístics de la muntanya de Montserrat, durant el conflicte 

bèl·lic de l’any 1936.  

                                                 
119 Hormiga de Oro, 17/06/1911, p. 375. 
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�úmero: 215 

Projecte de Monument a Antonio Maceo 

Grajales 

1912 

Font documental impresa: Cuba en Europa, 

15/01/ 1912, pp. 8-9; Campana de Gràcia, 

14/09/1912, p. 148. 

 

 

L’any 1912 es va convocar un concurs per 

erigir un monument al general Antonio Maceo i Grajales (1918), representant de la 

independència cubana. 

Josep Campeny va presentar el projecte que consistia en una escultura eqüestre que 

descansa sobre una gran base historiada. 
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�úmero: 216 

Font de la Granota 

«J.CAMPE�Y» 

1912  

Bronze. Foneria Morales 

La base està realitzada en pedra de Montjuïc 

76 x 50 x 144 cm (la figura) 

Localització: Carrer Còrsega amb Avinguda Diagonal de Barcelona. 

Font documental manuscrita: AMCB. Llibre d’actes de l’Ajuntament, 1911, Tom 7 

(16 novembre al 18 desembre). Núm. 176 (fol. 369-370); AMCB. Obres públiques 

expedients vells 1912. Núm. 13208; AA: Expedients Nous: Exp: 880 any 1930. 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, núm. 001524. 

Font documental impresa: La Ilustració Catalana, 12/01/ 1913, p. 12; VINARDELL, S. 

«Las fuentes artísticas de Barcelona», Blanco y �egro, 18/08/1918, p. 31. 

Bibliografia: A.R.D, «Las fuentes artísticas de Barcelona», Barcelona Atracción, 

11/1931, pp. 346-350; SEMPRONIO 1972; GARCÍA ESPUCHE 1990 p. 169, 184 (fig); 

VAZQUEZ MONTALBAN 1990; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 33. 

Pàgina web: www.bcn.es/artpublic (Catàleg Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona), 

fitxa codi 2808-1. 

 

 

A començaments del segle xx Barcelona volia embellir els seus carrers amb 

l’objectiu d’esdevenir una ciutat moderna, tal com per exemple ho era París. Per això 

l’Ajuntament de Barcelona va encarregar a Josep Campeny la realització de tres fonts 

artístiques que es van inaugurar l’any 1912 i que representaven les figures de tres 

pillets, conegudes com La font del nen de la granota, La font del noi dels càntirs i La 

font del trinxa.  

Aquestes escultures es van fondre en bronze de l’anomenat florentí per la foneria 

Morales de Barcelona. 

La font del nen de la granota representa un pillet de rostre somrient amb un barret de 

palla al cap i els peus nus que caça granotes, pràctica habitual entre els pillets de zones 

rurals que agafaven aquests amfibis en un toll d’aigua. La figura del noi, de bocaterrosa, 

aguanta amb les dues mans una granota de la qual brolla l’aigua de la font per la boca. 
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Al costat té un cistell de vímet d’on s’escapen algunes de les granotes que ja ha agafat. 

A la peça s’hi observa un treball minuciós del barret i del trenat del cistell. 

Cal destacar que l’escultor va decidir fer durant la primera dècada del segle xx uns 

nens que resultessin familiars a la gent que anava a buscar aigua a la font amb l’objectiu 

d’ apropar l’art a la gent humil i de classe treballadora. 

La base feta amb pedra mostra una ornamentació vegetal modernista. 

Aquestes escultures de les fonts que estan completament integrades en l’urbanisme 

de la ciutat es barregen amb els vianants els quals les perceben com personatges 

coneguts que els acompanyen en el dia a dia.  

A partir dels documents tenim coneixement que l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Torelló volia reproduir aquestes fonts, tot i que no es van arribar a realitzar. En canvi, sí 

que es van portar a terme a Sabadell l’any 1919. 
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�úmero: 216 a 

Font de la Granota 

c. 1919 

Bronze  

La base és pedra de Montjuïc 

Localització: La Rambla de Sabadell, núm. 47.  

Observacions: Signat a la base de pedra «J. Renom / 

Arquitecte/ 1919». 
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�úmero: 217 

Font del +oi dels càntirs 

«J.CAMPE�Y» 

1912  

Bronze. Foneria Morales 

La base està realitzada en pedra de Montjuïc 

125 x 60 x 0,50 cm (la figura) 

Localització: Plaça Urquinaona de Barcelona. 

Font documental manuscrita: AMCB. Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Barcelona, 

1911, Tom 7 (16 novembre al 18 desembre). Núm. 176 (fol. 369-370); AMCB. Obres 

Públiques expedients vells 1912. Núm. 13208; AA: Expedients nous: Exp: 880 any 

1930. 

Font documental impresa: La Ilustració Catalana, 12/01/1913, p. 12; VINARDELL, S. 

«Las fuentes artísticas de Barcelona» Blanco y �egro, 18/08/1918, p. 31. 

Bibliografia: A.R.D. «Las fuentes artísticas de Barcelona», Barcelona Atracción, 

11/1931, pp. 346-350; SEMPRONIO 1972; GARCÍA ESPUCHE 1900, pp. 169, 184 (fig); 

VAZQUEZ MONTALBÁN 1990; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 33. 

Pàgina web: www.bcn.es/artpublic (Catàleg Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona), 

fitxa codi 2811-1. 

Observacions: Aquesta font fou restaurada l’any 2009. 

 

Josep Campeny va realitzar amb destí a la font de la plaça d’Urquinaona l’escultura 

d’un nen amb càntirs.  

Dempeus, vestit amb una camisa arrugada i els pantalons doblegats fins els genolls, 

hi ha un pillet, d’ulls rodons i galtes inflades, que s’apropa un càntir a la boca amb les 

dues mans per tal de beure aigua, mentre que en té un altre entre els peus. El realisme de 

l’escena és reflex d’una època passada en la qual s’havia d’anar a buscar aigua a la font 

quan encara no hi havia aigua corrent a totes les cases.  

El pes del càntir que aixeca el noi provoca el gest expressiu de la figura, la qual 

mostra una gran plasticitat en la representació de les arrugues de la roba i una 

minuciositat dels detalls tan característics de l’artista, com són els botons de la bragueta 

entreoberta, el pedaç al genoll o bé la butxaca del cul dels pantalons. Malgrat les 

diferències aquesta escultura ens pot recordar vagament l’obra de l’escultor italià 

Vicenzo Gemito L’acquaiolo. 
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�úmero: 217 a 

Font del +oi dels càntirs 

c. 1919 

Bronze 

Localització: Plaça Jean Piaget de Sabadell 

Pàgina web: www.sabadell.net/Fitxes. (20/04/2014) 

Observacions: Signat a la base de pedra «J. Renom / 

Arquitecte/ 1919». 

 



 

 

 

634 

�úmero: 218 

Font del Trinxa 

«J.CAMPE�Y» 

1912  

Bronze Foneria Morales 

La base està realitzada en pedra de Montjuïc 

Localització: Ronda de la Universitat amb carrer Pelai de 

Barcelona. 

Font documental manuscrita: AMCB. Llibre d’Actes de 

l’Ajuntament de Barcelona, 1911, Tom 7 (16 novembre al 

18 desembre). Núm. 176 (fol. 369-370); AMCB. Obres Públiques expedients vells 

1912. Núm. 13208. AA: Expedients nous: Exp: 880 any 1930. 

Font documental impresa: La Ilustració Catalana, 12/01/1913, p. 12; VINARDELL, S. 

«Las fuentes artísticas de Barcelona» Blanco y �egro, 18/08/1918, p. 31; A.R.D. «Las 

fuentes artísticas de Barcelona» Barcelona Atracción, 11/1931, pp. 346-350. 

Bibliografia: SEMPRONIO 1972; GARCÍA ESPUCHE 1990, p. 169, 184; VAZQUEZ 

MONTALBÁN 1990; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 33. 

Pàgina web:  www.bcn.es/artpublic (Catàleg Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona), 

fitxa codi 2814-1. 

 

 

Josep Campeny va realitzar per a la font de la ronda de Sant Antoni l’escultura d’un 

noi encimbellat a la font que juga amb l’aixeta. Aquesta és una obra plena de ritme i de 

moviment d’un pillet que mostra el rostre simpàtic, espavilat, una mica trapella, com els 

que corrien pels carrers de Barcelona. 

De la figura destaca sobretot el tractament de la roba modelada de manera minuciosa 

que mostra els detalls de les butxaques, les arrugues de la camisa o la sivella del cinturó. 

Porta els cabells despentinats, la camisa despitralada que mostra la clavícula i 

l’estern del pit, les mànigues arromangades i els camals dels pantalons doblegats. 

Tal com indiquen els crítics de l’època, l’escultor ha de realitzar allò que realment 

coneix, com el tema del carrer, que és el que domina. 

Les figures d’aquests nens ens recorden els nens de les pintures de Bartolomé 

Esteban Murillo. 
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�úmero: 218 a 

Font del Trinxa 

c. 1919 

Bronze 

Localització: La Rambla de Sabadell, núm. 147. 

Pàgina web: www.sabadell.net/Fitxes 
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�úmero: 219 

Projecte núm. 1. Font de pedra de Figueres i Montjuïc i 

figures de bronze daurat al foc d’una o tres canelles 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. 

Expedient. 880. Any 1930. 

 

�úmero: 220 

Projecte núm. 2. Font abeurador de pedra de Figueres i marbre de tres canelles 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. Expedient. 880. Any 1930. 

 

�úmero: 221 

Projecte núm. 3. Font petita de pedra de Figueres i bronze, per 

xamfrans, d’una canella 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. 

Expedient. 880. Any 1930. 

 

�úmero: 222 

Projecte núm. 4. Font d’una aixeta de pedra de Montjuïc. 

Marbre i bronze daurat 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. 

Expedient. 880. Any 1930. 
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�úmero: 223 

Projecte núm. 5. Font d’una canella de pedra de Montjuïc i 

bronze 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. 

Expedient. 880. Any 1930. 

 

�úmero: 224 

Projecte núm. 6. (Sense títol) 

1913 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. Expedient. 880. Any 1930. 

 

�úmero: 225 

Projecte núm. 7. Font de pedra de Figueres i bronze d’una 

canella 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. 

Expedient. 880. Any 1930. 

 

�úmero: 226 

Projecte núm. 8. Font de quatre canelles de pedra de Figueres 

i bronze en dues entonacions 

1913 

Guix 

Font documental manuscrita: AMCB. Expedients Nous. 

Expedient. 880. Any 1930. 
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�úmero: 227 

Pas dels assots / La flagel·lació 

«J.CAMPENY» 

1914 

Localització: Fins que fou destruïda l’any 1936 

es trobava a l’Església de Natzaret de Tarragona. 

Font documental impresa: Diario de 

Tarragona, 13/01/1914, p. 2; Diario de Tarragona, 31/03/1914, p. 2; La Vanguardia, 

8/04/1914; Hormiga de Oro, 11/04/1914, p. 229 (fig). 

Bibliografia: BONET PUNSODA, LL. «La Semana Santa a Tarragona», Flama, 

14/04/1933, p. 4; Escultura 1989, p. 184; CATALÀ 2001, p. 33. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

L’any 1914 Josep Campeny va realitzar el pas de la flagel·lació o dels assots 

corresponent a la Congregació de la Puríssima Sang per a la processó de la Setmana 

Santa tarragonina. 

Aquest grup que es desava en una vitrina que havia construït expressament Salvador 

Ripoll per a l’Església de Natzaret de Tarragona, va ser destruït juntament amb altres 

monuments durant la Guerra Civil espanyola. 

El pas de la flagel·lació –que ara per ara és l’únic pas processional que coneixem de 

Josep Campeny, per bé que pensem que en va realitzar més ―segueix el model de les 

obres d’imatginers dels segles XVII i XVIII com per exemple els de Juan Martínez 

Montañés o Francisco Salzillo. Format per cinc figures, hi havia al centre Crist lligat a 

la columna de la flagel·lació flanquejat per dos romans que el fuetejaven. Darrere seu 

un altre romà que estirava la corda. I al davant, un soldat a la gatzoneta que portava a la 

mà dreta la corona d’espines i a la mà esquerra la llança amb la qual traspassarà el 

costat de Jesús.  

L’obra, inaugurada sota el mandat de l’arquebisbe Antolín López Peláez, va cridar 

l’atenció fins i tot abans de sortir al carrer, ja que la premsa de l’època informà de 

l’arribada de Josep Campeny a Tarragona per muntar l’obra, sobre la qual les persones 

que ja l’havien vist van dir que era una obra d’art. 

 



 

 

 

639 

�úmero: 228 

Font monumental commemorativa de la rendició del castell i la 

vila de Cardona el setembre de 1714, a les tropes de Felip V 

«J. CAMPENY» 

1914 

Escultura original feta de ciment. 

Localització: Plaça de la Fira de dalt de Cardona. 

Font documental impresa: El �oticiero Universal, 12/09/1914, 

p. 3. 

Bibliografia: GALERA 2013, pp. 110-112. 

Observacions: L’obra original es va perdre i avui hi ha una copia executada per 

l’escultor Josep M. Prunés Victori l’any 1956. 

 

 

El mes de setembre de 1914 el municipi de Cardona va celebrar el segon centenari de 

la capitulació gloriosa de Cardona a la Guerra de Successió.  

Durant els actes festius es va inaugurar una font a la plaça de la Fira que fou 

costejada per la colònia de Cardona a Barcelona i realitzada per Josep Campeny. 

L’escultura femenina, que descansa sobre una gran base, és una al·legoria de la localitat 

de Cardona. Aquesta figura cenyeix una corona al cap i amb la mà esquerra subjecta 

l’escut de la ciutat mentre que amb la dreta abraça el nen que es troba al seu costat, el 

qual fa el gest d’abocar una gerra de la qual brollava l’aigua. 

L’obra original va ser destruïda a mitjan del segle XX a causa del seu mal estat de 

conservació, i actualment al seu lloc hi ha una rèplica realitzada per Josep M. Prunés. 
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�úmero: 229 

Projecte de Monument a Miguel de Cervantes, Madrid 

1916 

Arquitecte del projecte: Antoni Vila i Palmés. 

Font documental impresa: La Ilustración Artística, 

25/10/1915, p. 704 (Imatge); La Hormiga de Oro, 6/11/1915, p. 

74; III Centenario de Cervantes. Exposición de bocetos para el 

Monumento a Cervantes, Madrid octubre 1916. 

Font gràfica: Patrimonio Nacional, Signatura: RB/105, Núm Inventario FODI 

10185806. 

Exposicions: Tots els projectes es van exposar al Palau del Retiro de Madrid durant del 

mes d’octubre de 1915 

 

 

Amb l’objectiu d’erigir un monument a l’escriptor del Segle d’Or espanyol Miguel 

de Cervantes, es va convocar un concurs a Madrid l’any 1916, al qual es van presentar 

53 projectes que foren exposats al Palau de l’Exposició del Retiro de Madrid, mostra 

que van inaugurar els Reis d’Espanya. 

Josep Campeny hi va participar juntament l’arquitecte Antoni Vila Palmé, el qual era 

aleshores el director de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la vila de Gràcia on 

l’escultor també exercia de professor. 

D’aquest projecte tan sols en coneixem una fotografia conservada a la Real 

Biblioteca de Patrimonio Nacional, a Madrid, on podem observar que es tractava d’una 

base amb figures al·legòriques sobre la qual descansen dues grans columnes amb 

capitell jònic rematades per dues escultures femenines. A la part frontal, sobre una altra 

columna, hi podem veure l’escultura del literat Miguel de Cervantes assegut i envoltat 

per figures que podrien representar les muses o bé personatges d’El Quixot. 
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�úmero: 230 

Plaça de la casa Jaume Caresmar 

«J. Campeny» (Marge inferior esquerre) 

Inscripció: «Igualada/ al savi escriptor i 

ilustre abat/ Doctor Jaume Caresmar i Alemay 

amb /motiu del segon centenari del seu 

natalici/ esdevingut en aquesta casa el dia/ 10 d’octubre de l’any 1717». 

1918 

Localització: Placa no localitzada. Estava col·locada a la façana de la casa del núm. 25 

del carrer del Borne, d’Igualada. 

Font gràfica: Arxiu històric d’Igualada. 

Font documental impresa: «El sabi Caresmar», Llibertat, Igualada, 26/09/1918, p. 1 

Exposició: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 
 

 

Josep Campeny va realitzar una placa en relleu dedicada a l’eclesiàstic, historiador i 

abat del convent de Bellpuig de les Avellanes Jaume Caresmar (1717-1791) per 

col·locar-la a la façana de la casa on va néixer. 

En aquesta peça s’hi representa el retrat de l’abat premostratenc Jaume de Caresmar 

amb barba llarga, el bàcul i uns quants llibres. Al seu costat hi ha un nen alat que 

aguanta un escut.  

Al darrere del prelat hi observem una al·legoria femenina amb unes grans ales, que 

cenyeix una corona al cap. A la mà dreta porta una palma amb la qual emmarca la 

composició, mentre que amb l’esquerra sosté l’escut de la ciutat d’Igualada que li dóna 

un altre nen. 



 

 

 

642 

�úmero: 231 

Projecte de Monument a l’aviador Salvador Hedilla 

1919 

Localització: Projecte no realitzat que estava destinat a la plaça 

Major del Prat de Llobregat. 

Font documental manuscrita: AMPLL (Arxiu Municipal Prat de 

Llobregat). Llibre d’Actes de l’Ajuntament del Prat de Llobregat de 

1917 (2/12/1917, fol. 53) i 1918. (21/04/1918, Fol. 24; 31 de maig de 1918, fol. 35.  

Font documental impresa: La Vanguardia, 9/11/1917, p. 4; La Vanguardia, 

30/01/1918, p. 5; La Vanguardia, 19/02/1918, p. 5; Madrid Científico, 1918, núm. 944, 

p. 78; El �oticiero Universal, 30/07/1919, p. 1; La Vanguardia, 30/07/1919, p. 4; 

ESCOFET, J. «La conquista del aire. El Monumento a Hedilla», La Vanguardia, 

2/08/1919, p. 6; Stadium. Revista ilustrada técnica y deportiva, 2/08/1919, p. 444; 

Mundo Gráfico, Revista popular ilustrada, 6/08/1919, p.16; El �oticiero Universal, 

20/08/ 1919, p. 1; Hojas Selectas 1919, p. 838 (fig). 

Exposicions: Real Aeroclub de Catalunya, juliol de 1919. 

 

 

El projecte de monument dedicat a l’aviador santanderí Salvador Hedilla té el seu 

origen en el fatal accident aeri que aquest aviador va patir, juntament amb el seu 

company Josep M. Armangué, el 30 d’octubre de 1917 al Prat de Llobregat. 

La mort d’aquest capdavanter de l’aviació a Catalunya, que destacà per ser el primer 

en realitzar el vol entre Barcelona i les Balears, a més d’esdevenir el primer director de 

l’Escola d’Aviació del Reial Aeroclub de Catalunya, va trasbalsar una bona part de la 

societat del país. Per aquest fet la Societat de l’Aeroclub de Catalunya va tenir la 

iniciativa d’aixecar-li un monument, idea que comunicà a l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat, que n’autoritzà la realització, ja que ja s’havia fet càrrec de les despeses de 

l’aixecament del cadàver i de les respectives autòpsies. 

El monument que havia de ser fet en pedra i bronze es pretenia erigir a la plaça de la 

Constitució del Prat de Llobregat mitjançant una subscripció popular, però finalment no 

es va dur a terme. 

Segons informà la premsa de l’època, Josep Campeny s’oferí per fer el projecte de 

l’escultura de manera desinteressada, la maqueta del qual es va exposar el mes de juliol 

de 1919 en un saló de la Societat. 
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L’obra, de clara concepció decimonònica i força descriptiva, estava formada pel bust 

d’Hedilla, amb les ulleres i la caçadora d’aviador amb botons, que descansava sobre una 

base de la qual sortien les ales d’un avió. A la part inferior hi havia una al·legoria amb 

la palma del martiri i més avall una figura que representava l’Aeroclub que li oferia la 

corona de la glòria.120  

                                                 
120 El �oticiero Universal, 30/07/1919, p. 1. 
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�úmero: 232 

Bust de Víctor Balaguer 

Bronze 

Mig relleu 

59,3 x 48,5 x 5,5 cm. 

Localització: Museu Víctor Balaguer. Núm. registre 7994. 

 

 

Medalló en relleu de bronze que representa el rostre de perfil de l’escriptor, polític i 

protector de les arts Víctor Balaguer. El rostre està envoltat per dues branques de llorer, 

atribut del déu Apol·lo, símbol de la glòria literària i artística. 

La relació entre Josep Campeny i Víctor Balaguer es troba a les cartes que es 

conserven a la Biblioteca de Vilanova i la Geltrú, en les quals el bibliotecari Oliva va 

enviar a l’escultor, per ordre de l’escriptor, les seves obres completes, i on també es 

preocupa per l’escultura d’Hèrcules de Damià Campeny.  

Tot i que ignorem la data en què fou realitzada aquesta obra, podem afirmar que 

presenta similituds amb un bust retrat de Víctor Balaguer que l’escultor va executar 

l’any 1890, pel que podriem considerar que el deuria realitzar entre 1888 i 1892. 
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�úmero: 233 

Centre amb ànecs 

«Centro destinado a ser reproducido en mayólica, consistente en una maceta á cuyo 

alrededor va dando vuelta una procesión de patos de la más cómica expresión» 

(Opisso) 

Font documental impresa: OPISSO 1900, p. 26. 

 

 

El crític Alfred Opisso ens informa d’una obra que avui encara no ha estat 

localitzada. Es tracta d’un centre que s’havia de reproduir a majòlica i que consistia en 

un test envoltat per una processó d’ànecs de caràcter còmic. 

Aquesta peça respondria a les obres decoratives tipus “bibelots” que tenien molta 

acceptació entre la burgesia barcelonina. 

Donada la font documental, pensem que Josep Campeny podria haver realitzat 

aquesta peça entre 1895 i el tombant de segle. 
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�úmero: 234 

Cargol treu banya 

Font documental impresa: OPISSO 1900, p. 26 

 

 

El crític Alfred Opisso en una ressenya sobre l’escultor Josep Campeny comenta 

diverses obres tipus bibelot, entre les que destaca aquesta de tipus anecdòtic. 

Opisso la descriu de la següent manera: «Figurando un rústico cesto encajado entre 

las ramas de una parra, por el cual “echado el cuerpo a fuera” se arrastra un caracol, 

mientras grazna una rana que va trepando por el leño». (Opisso) 

Segons l’explicació del crític pensem que es podria tractar de la mateixa obra en 

bronze fosa pels Masriera que es va exposar a la Sala de subhastes Balclis i més tard a la 

sala de subhates Cristies de Londres. 
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�úmero: 235 

“Mundo, demonio y carne” 

Terracota 

53 x 22 x 29 cm (alçada, amplada, profunditat). 

Font gràfica: Arxiu fotogràfic municipal d’Igualada. 

Clisé de Procopio Llucià, núm. 6227 

Localització: Col·leció Xavier Medina Campeny. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Terracota on podem veure una dona nua asseguda sobre un globus terraqui que té un 

dimoni amb unes grans ales als seus peus. 

Destaca la minuciositat en el tractament i l’expressió del dimoni que recorda l’àngel 

caigut de Ricardo Bellver. 

Possiblement l’escultor alhora de realitzar la peça es va basar amb una obra literària 

o bé una òpera. 

Hi ha una obra literària de l’escriptor José Selgas (1822-1882) amb aquest mateix 

títol Mundo, demonio y carne. Aquests són els enemics de l’ànima. 
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�úmero: 236 

Andalusa 

«J.Campeny» (A la base) 

Terracota 

42 x 13 cm. 

Subhates: Subhasta todocolección.net, novembre 2011. Preu de 

sortida 750 €.; Subhasta Balclis, desembre 2011. Lot. 590. Preu de 

sortida 600 €. 

 

 

Escultureta d’una maja amb un ventall a la mà. Obra graciosa i molt típica de finals 

del segle XIX seguint el gust per allò espanyol que trobàvem a les pintures d’Édouard 

Manet però que també representarà Marià Fortuny, i escultors com Torquart Tasso entre 

d’altres. Destaca la minuciositat i el detall en la mantellina i l’ornament els baixos de la 

faldilla. 

Probablement, i malgrat la temàtica que aquí presentem la va repetir nombroses 

vegades al llarg de la seva vida professional. Creiem que aquesta obra estaria destinada 

a un particular, ja que per aquelles dates la represa d’allò simbòlic dels regionalismes 

tenia força sortida entre els compradors de la burgesia benestant. 
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�úmero: 237 

Sant Jordi 

Signada «Josep Campeny» a la base. 

Terracota 

54,5 cm alt 

Subhastes: Sala de subhastes Balclis febrer 2014. 

 

 

Sant Jordi, patró de Catalunya, ha estat una de les figures que més ha captivat als 

artistes de casa nostra i per aquest motiu ha estat representada en nombroses ocasions al 

llarg de la història de l’art. De fet, el mateix Josep Campeny va fer diversos models 

sobre aquest tema. 

L’artista en aquesta escultura representa el legendari cavaller en el precís moment 

que mata el drac. Aquest es troba panxa amunt amb la llança clavada sota les potes del 

cavall. S’ha de destacar el treball preciosista del drac que sembla un cocodril, animal 

que hauria representat del natural. 

La peça destaca pel dinamisme i moviment, característica típica en les obres de 

l’escultor. El model d’aquesta obra recorda l’escultura d’Emmanuel Fremiet, artista 

francès del que Campeny va rebre influència. 

Tot i que aquesta peça no va datada, hem de dir que l’any 1904 la casa Rius i Torres 

de Granollers va oferir un sant Jordi de Josep Campeny per a la tómbola organitzada a 

benefici de l’Hospital d’aquesta vila, del que sabem per la premsa de l’època que va 

cridar l’atenció. (La Veu del Vallés, 4/09/1904, p. 2). 
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�úmero: 238 

Rellotge esculturat 

«J. Campeny» 

Terracota 

88 x 46 x 22 cm 

Localització: Col·lecció Blanch, Mollet del Vallès. 

 

 

Rellotge en terracota esmaltada de tonalitats verdoses d’estètica 

pròpiament modernista, que desenvoluparia Lambert Escaler, deixeble seu, en les seves 

obres. 

Creiem que aquesta obra es podria datar pels volts del 1900, quan la producció de 

l’escultor evoluciona cap a un estil modernista tal com ho demostren les formes 

sinuoses i ondulants de la peça en la seva base. 

L’escultura està formada per un rostre femení, els cabells de la qual s’enreden 

convertint-se en elements vegetals que trepen per la peça fins la seva part superior, on 

tres amorets que envolten l’esfera del rellotge. 
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�úmero: 239 

Brau i vaca 

«J.Campeny Sculpt» a la base. 

Bronze. Foneria Masriera de Barcelona 

80 cm alt x 86 cm diàmetre 

Inscripció: «Estancia fundada en 1875». 

Subastes: Galería Sarachaga de Buenos Aires (Argentina). Maig 2013. Preu de sortida 

6.500 $ (pesos argentins). 

 

 

Representació de dos bous possiblement fets del natural i fosos a bronze per la 

foneria artística Masriera. Destaca l’alta qualitat de l’acabat artístic de la foneria, visible 

en la pell dels animals. 
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�úmero: 240 

Emilia Pardo Bazán 

«J. Campeny» 

Marbre blanc 

45 x 49 x 30 cm 

Pàginaweb:www.subastaartehispania.com; 

www.todocolección.net. 

Subhasta: Subastas Arte Hispania. Subastas online de arte 

y antigüedades. Lot. 2013-30006. Inici subhasta 24 de març 

de 2013 al 14 de maig de 2013; Todocolección.net. Octubre 2013. Preu de sortida, 

2.200 €. 

 

 

Josep Campeny va esculpir el retrat en marbre de l’escriptora gallega Emilia Pardo 

Bazán (1851-1921). La representa en la seva edat madura amb les faccions del rostre 

marcades, sobretot les dels llavis, i amb papada al coll, signe de l’edat. Porta els cabells 

recollits en un monyo i treballats amb cura.  

Així mateix, també destaca la indumentària, que mostra la qualitat tàctil de la tela. 

Porta una fina brusa fina tancada fins al coll i una jaqueta amb plecs horitzontals. 

Possiblement l’escultor va conèixer a l’escriptora a través del també escriptor Víctor 

Balaguer. 
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�úmero: 241 

Ferro colat fos a la terra 

64 x 29 cm 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 

 

 

Josep Campeny fou un dels principals escultors catalans en 

la representació del tema de la lluita d’animals.  

En les seves obres hi plasma la crua realitat a la natura més salvatge, on la lluita per 

la supervivència fa que el més fort, que en aquest cas és el felí, s’abalanci sobre la seva 

presa, un estruç. 

D’aquesta obra en destaca el moviment i l’acció de capturar la presa, que 

possiblement va ser treballada a partir de models del natural, un moviment que es pretén 

que transmeti rapidesa i velocitat. 

El bestiari de Campeny presenta la influència d’escultures d’artistes francesos com 

Antoine-Louis Barye i Emmanuel Frémiet, les obres dels quals l’escultor va poder 

conèixer personalment durant la seva primera estada a París.  
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�úmero: 242 

Ós i dona 

«J. Campeny» 

Bronze 

34 x 16,5 cm 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 

 

 

Josep Campeny representà en aquesta obra un ós que té entre les seves urpes el cos 

sense vida d’una jove nua, a la qual ha donat mort. 

La figura de l’ós, treballada amb un gran realisme, sobretot pel que fa al pelatge, és 

un dels animals que l’escultor representa en més ocasions, ja que possiblement en feia 

estudis del natural al zoològic de Barcelona. 

Així mateix, la peça mostra una clara influència de l’escultor francès Emmanuel 

Frémiet.  
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�úmero: 243 

Àguila 

Terracota 

15 x 11,5 x 7 cm 

Localització: Col·lecció particular. 
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�úmero: 244 

Gatet 

Bronze 

14 x 16 cm. 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny.  

 

 

Josep Campeny no és tan sols l’escultor de les lluites d’animals on aquests es 

barallen per la supervivència, sinó que també ens mostra una imatge més amable i 

quotidiana en la representació dels domèstics. Aquí hi veiem un gatet que s’està netejant 

llepant-se, acció molt característica d’aquests fèlids. 

Destaquem el treball de l’anatomia del moix que mostra la seva fràgil ossamenta sota 

el pèl. 
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�úmero: 245 

Gata amb la seva ventrada 

«J.Campeny» (Signada a la base) 

Terracota 

13 x 31,5 x 17,2 cm . 

Localització: Col·lecció particular. 

Subhastes: Escultura que es va subhastar a www.todocolección.net; Maig 2011. Preu 

final 1.000,00 €. 

 

 

Per fer aquesta obra modelada del natural, Josep Campeny pren com a tema una 

mascota domèstica que es representa en una escena essencial en la supervivència de 

l’espècie. Una gata alleta pacient la seva ventrada; algunes de les cries busquen 

l’aliment àvidament, mentre que d’altres s’enfilen juganeres sobre la mare que, estirada 

i mig endormiscada, amb els ulls clucs, les complau. 

Terracota de factura fresca en la qual observem el domini de l’escultor en el modelat 

en fang sobretot en el tractament del pèl de la mare, però també en la fràgil anatomia 

dels gatets, que reprodueix els petits ossos sota la pell.  

[Ventrada: Conjunt de petits nats dun mateix part].  
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�úmero: 246 

Els predestinats 

Font gràfica: Arxiu Mas, núm. C-95719. 

Bibliografia: ORDUÑA 1908, s/d 

Observacions: Aquesta peça ha estat erròniament atribuïda a 

Damià Campeny. 

A l’Arxiu Mas consta que l’escultura es trobava al Museu d’Art 

Modern. 

 

 

Figura anecdòtica d’una pagesa que dóna la calderada a uns porquets que engoleixen 

amb avidesa. 

Aquesta terracota formaria part del conjunt d’obres de Josep Campeny com La 

formiga, Desertor, El preferit del corral, ...etc. que presenten influència de l’escultura 

realista francesa. 

En alguna ocasió aquesta peça ha estat mal atribuïda a l’escultor neoclàssic Damià 

Campeny.
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�úmero: 247 

Dama 

«J.Campeny» (Signat part anterior). 

Terracota 

Subhastes: Sala de Subhastes Subarna, novembre 2005. 

 

 

Figureta en terracota d’una dama d’època minuciosament 

realitzada que presenta tot tipus de detalls, sobretot en la 

roba. El vestit, que sembla inspirat en la indumentària de la campanya anglesa del segle 

XVIII, presenta l’escot quadrat i ornamentat amb unes delicades puntes, igual que els 

baixos de les mànigues.  

La noia recolza la mà sobre el maluc i s’arromanga el davantal, cosa que provoca que 

s’apugi lleugerament la faldilla i deixi entreveure les puntes dels enagos. Aquest gest, 

considerat descarat segons la moral imperant de l’època, que confereix moviment a 

l’obra, està potenciat per la postura de la figura que descansa sobre el peu dret mentre 

que flexiona l’esquerre, que no es veu.  

Així mateix, sota el barret de palla ressalta el rostre somrient de la noia realitzat en 

un tractament molt detallista dels ulls i de la boca. 

També és interessant destacar la contextualització de l’escena en un exterior, ja que 

darrere de la figura hi ha un element arquitectònic d’un jardí. 

Tot i que no tenim documentada l’obra i que, per tant, desconeixem la data en què 

fou realitzada, podríem apuntar que seria entorn de 1893, donada la semblança amb 

altres escultures de l’artista com El vals, o Coqueteria. 

D’altra banda, aquesta figura ens recorda les obres de l’escultor belga Jeorge Van der 

Straeten, molt reproduïdes aleshores en les publicacions periòdiques de l’època com per 

exemple La Ilustración Artística. 

 

 

 



 

 

 

661 

�úmero: 248 

Granotes 

Bibliografia: Escultura 1898, p. 184. 

 

Tot i que desconeixem com era aquesta peça que cita la Doctora Isabel Coll a l’obra 

L’escultura catalana del segle XIX, podem observar que aquests amfibis són molt 

presents en la producció de Josep Campeny. Per exemple, va representar una granota a 

la font artística del mateix nom a Barcelona o bé als llums encarregats pel marquès de 

Marianao. 
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�úmero: 249 

Cargol gegant i dona 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic Municipal 

d’Igualada. Clisé de Procopio Llucià, núm. 6219. 

Exposicions: Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Obra tipus bibelot que presenta un cargol de grans dimensions amb una noia nua 

enfilada sobre la closca, seguit de granotes amb instruments musicals fent de comparsa. 

Aquesta peça, que presenta elements còmics on els animals són els protagonistes de 

l’escena, ens recorda il·lustracions sobre animals que parlen en dibuixos d’Apel·les 

Mestres o de Joan Junceda, els quals es remeten a obres d’il·lustradors francesos com 

Paul Gavarni. 

Així mateix, pensem que aquesta escultura podria estar inspirada en algun tema 

literari, ja que Josep Campeny va realitzar obres ―com per exemple Dues granotes 

demanant rei i El corb i la guineu per al marquès de Marianao― basades en faules 

d’Esop. 

Les granotes són animals que esdevenen protagonistes en diverses obres de Josep 

Campeny com a Cargol treu banya, o a la Font del nen de la granota a Barcelona. 
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�úmero: 250 

Manzanilla 

Bibliografia: ORDUÑA 1908, p. 457 

 

 

Obra de la que actualment tan sols disposem de la descripció que va fer el crític 

Orduña Viguera l’any 1908: «Manzanilla, arrogante figura de cuerpo entero de mujer 

en actitud de brindar una caña del sabroso líquido, mientras con el otro brazo recoge 

con garbo el pañuelo de Manila para ponerse en jarras, acompañada de picaresca 

mirada y gracioso movido». 

Pensem que l’obra podria relacionar-se, per la seva semblança temàtica, a la que es 

conserva al Museu Víctor Balaguer que representa una manola amb mantó de manila. 
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�úmero: 251 

Dona abraçada a una creu 

Marbre 

Font gràfica: Arxiu del Poblenou de Barcelona. 

Localització: Actualment es troba en un dels jardins del quart 

departament del Cementiri de Poblenou de Barcelona, fins l’any 

1990 destinat a recinte protestant. 

Bibliografia: RIERA; AYMERICH 1981, p. 52 (fig), 83. 

 

 

Escultura que en l’actualitat es troba als jardins del quart departament del cementiri 

Vell o del Poblenou de Barcelona. Aquest recinte anteriorment estava destinat als 

difunts de professió religiosa protestants però quan el cementiri es va convertir en 

aconfessional moltes de les tombes van ser destruïdes i algunes de les seves escultures 

es van aprofitar per a dispersar-les en els espais enjardinats. 

En aquest recinte s’hi solien enterrar molts dels empresaris estrangers que treballaven 

a Barcelona i per als quals Josep Campeny va fer un bon nombre de treballs. 

L’Arxiu del Poblenou guarda dos referències gràfiques interessants: a la primera es 

pot veure l’escultura Dona abraçada a una columna a la sepultura, mentre que l’altra 

imatge, l’obra ja és col·locada fora del seu context original.  
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�úmero: 252 

Gos 

«J. CAMPENY» (A la base dreta) 

Marbre. Obra tallada a mà 

65 x 32 x 37 cm. 

Localització: Col·lecció Xavier Medina Campeny. 

Subhasta: Sala de Subhastes Balclis, març de 2004, núm. cat 295. Preu martell 2.100 €. 

 

 

Gos en marbre, tipus del labrador que destaca pel treball del pèl de l’animal, sobretot 

a la zona del coll, i per la mirada dòcil del quisso domèstic. 

La primera escultura de la qual tenim constància que va fer Josep Campeny va ser un 

gos que va exposar a la Manifestación de Productos Catalanes de Ciencias, Letras y 

Bellas Artes, Agricultura e Industria, celebrada a Barcelona l’any 1877 a l’edifici de la 

Universitat de Barcelona 

L’escultor aquí també ens demostra el seu domini en el treball del marbre. 
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�úmero: 253 a 

Crist clavat a la Creu. 

«J. Campeny» 

Fusta 

32 x 23 x 28 cm. Crist. ( Fusta de la Creu 45 x 28). 

Localització: Col·lecció Armand Martí. 

Observacions: S’han localitzat dos exemplars de 

l’obra. 

 

 

Crist realitzat en fusta, del que juntament amb un altra peça de la col·lecció de 

Leopold Gil, són les úniques talles en fusta que fins ara coneixem de Josep Campeny. 

L’escultor va realitzar algunes imatges de Crist clavat a la creu per a les capelles 

pariculars dels panteons dels cementiris. Aquí segueix la tipologia tradicional d’aquesta 

imatge, que destaca pel coneixement de l’anatomia de les costelles i l’abdomen. 

 

 

�úmero: 253 b 

Crist clavat a la Creu. 

«J. Campeny» 

Fusta 

Localització: Col·lecció Leopold Gil Nebot. 



 

 

 

667 

�úmero: 254 

Panteó família Serinyana 

«J.CAMPE+Y» (Signat part inferior esquerra). 

Marbre 

Localització: Cementiri de Cadaqués. 

Bibliografia: Fitxa del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la 

Generalitat de Catalunya, núm. 50.  

 

 

Corpulenta figura d’un àngel que esguarda la porta del panteó de la família Serinyana 

d’aquesta localitat costanera. Porta les ales desplegades a l’esquena, les mans juntes 

amb els dits creuats i la mirada dirigida cap al cel en actitud de pregària, donant a 

entendre que Déu acollirà. 

La indumentària és força diferent de la resta de les escultures funeràries de Josep 

Campeny, ja que la túnica va cenyida a la cintura i mostra els plecs d’una roba gruixuda. 

A les mànigues hi observem els característics botons als punys que presenten moltes 

escultures de l’artista. Cal destacar la creu catòlica que l’artista esculpeix sobre el tors 

de la figura celestial. 
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�úmero: 255 

Àngel 

Font gràfica: Arxiu familiar. 

Observacions: Semblant a l’escultura del panteó de la família 

Serinyana a Cadaqués. 

 

 

La fotografia que es conserva a l’arxiu familiar de l’artista 

mostra el mateix àngel que trobem al panteó de la família Serinyana a Cadaqués. 

Pensem que l’escultura d’aquest àngel possiblement es trobi en un altre cementiri ja que 

al costat té una base amb una inscripció que no podem llegir, però que no hi ha al de 

Cadaqués. 

Recordem que era costum repetir els mateixos models en diferents necròpolis i que 

ho faran molts escultors. 
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�úmero: 256 

Monument nacional en honor al general Lasarte, defensor d’Iquique 

Bibliografia: RÀFOLS 1951, p. 206. 

 

 

Tot i que Josep Francesc Ràfols cita aquest monument en el Diccionario Biográfico 

nosaltres encara no l’hem pogut localitzar.  
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�úmero: 257 

Lluita entre un gos i un llop 

Terracota 

33 x 19 x 26 cm 

Localització: Museu de la Pell d’Igualada, núm. 

inventari 1061. (Adquirida el 1993). 

 

 

Terracota de petit format que ens acosta a l’obra Lluita per l’existència que l’escultor 

va presentar a les exposicions de Belles Arts de Barcelona del 1894 i a Madrid l’any 

1895. Un cop més, destaca el moviment i el coneixement anatòmic dels gossos. 
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�úmero: 258 

Ós amb un ocell a la boca 

«J.Campeny» 

Terracota 

Mides:  

Localització: Col·lecció particular Jaume Saumell, 

Igualada. 

 

 

Terracota que representa un ós amb un ocell a la boca. Observem el naturalisme de 

l’ós que rosega l’ala de l’ocell mentre el subjecta amb les dues potes davanteres. També 

ressalta la textura del pèl de l’ós. 
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�úmero: 259 

Ós amb un conill a la boca 

«J.Campeny» 

Terracota 

Localització: Col·lecció particular. 

 

 

Escultura d’un ós amb un conill a la boca. Està representat amb un gran naturalisme, 

en el que s’aprecia el gest de l’animal. Així com en el tractament del pèl. 
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�úmero: 260 

Mico assegut en un plat 

«J.Campeny» 

Terracota 

Localització: Col·lecció Jaume Saumell, Igualada. 

 

 

Mico que es troba sobre un plat, el qual possiblement fou 

modelat del natural. Destaca l’expressió del rostre del primat i 

el tractament de la seva pell. 
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�úmero: 261 

Gos amb conill a la boca 

Guix pintat 

60 cm diàmetre. 

Localització: Col·lecció particular 

Subhastes: Sala de Subhastes Arce, 25 i 

26 de gener de 2011, carrer Santaló Barcelona Núm. cat. 595. Preu sortida 120 €. 

 

 

Josep Campeny va ampliar el seu bestiari amb un ampli ventall d’animals ferotges 

com felins o ossos amb gossos de caça, els quals coneix força bé ja que li agradava la 

pràctica de la cacera. 

Aquí l’escultor va realitzar dos relleus, en guix pintat que vol imitar el bronze, que 

mostren els gossos amb les seves respectives preses, un conill i un ànec. Ressalta el 

modelat del crani característic dels gossos de cacera. 

Els caps dels gossos estan realitzats en alt relleu, mentre que la contextualització al 

camp (branques, fulles...) la trobem en un relleu pla. 
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�úmero: 262 

Relleu d’un gos amb conill a la boca 

Estuc pintat 

60 cm diàmetre. 

Localització: Col·lecció particular 

Subhasta: Sala de Subhastes Arce, 25 i 26 de gener de 

2011, carrer Santaló Barcelona. Núm. cat. 595. 

Preu de sortida 120 €. 
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�úmero: 263 

Gos amb ànec a la boca 

Estuc pintat 

60 cm diàmetre. 

Localització: Col·lecció particular 

Subhastes: Sala de Subhastes Arce, 25 i 26 de gener de 

2011, carrer Santaló Barcelona Núm. cat. 595. Preu 

sortida 120 €. 



 

 

 

677 

�úmero: 264 

Bust de l’Africà 

Terracota 

47,5 cm alt. 

Font gràfica: Arxiu Mas 00861016. 

Exposicions: Feriarte 2004 

Observacions: Es va vendre a Feriarte l’any 2004. 

 

 

Aquest bust mostra l’interès que Josep Campeny tenia 

per les diverses races del món, ja que també va realitzar escultures d’indis, de xinesos..., 

entre d’altres. 

Aquesta excel·lent peça presenta el cap d’un negre de mirada profunda amb els llavis 

gruixuts, i el nas ample. També és interessant observar-hi el tractament dels cabells 

arrissats característics dels homes de raça negra. 
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�úmero: 265 

Mirall amb dona i dos amorets  

Terracota 

Localització: Col·lecció particular. 

 

 

Obra modernista formada per una dona d’esquena que, 

amb els braços aixecats, sosté un mirall rodó, juntament 

amb dos amorets. 

La peça en destaca, d’una banda, el pentinat de la dona que recorda les obres d’Henri 

Chapu i, de l’altra, els elements ondulants de la base en què s’assenta. Aquesta tipologia 

d’obres també va ser realitzada pels escultors Lambert Escaler o Pablo Gargallo. 

 



 

 

 

679 

�úmero: 266 

Pagesa amb esclops que porta una galleda a la mà 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. Clisé de 

Procopio Llucià núm. 6240 

Exposició: Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Aquesta escultura ens remet directament a les pageses del pintor 

realista francès Jean- François Millet. És una figura robusta, de rostre somrient, porta 

esclops als peus, un mocador al cap i un davantal. A la mà esquerra porta la calderada 

per donar als porcs. 

Recordem que Vincent van Gogh també va admirar les obres de Jean-François 

Millet, i en parlà a les seves Cartes a Theo. 



 

 

 

680 

�úmero: 267 

Pagesa amb nen al braç i acompanyada d’un bé 

Terracota 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. Clisé de 

Procopio Llucià núm. 6211 

Bibliografia: Escultura 1989, p. 184. 

 

 

Terracota que representa una pagesa amb el nen al braç que va acompanyada d’un 

be. A la mà porta un rasclet i una garba de blat.  

Mostra la imatge de la dona del camp de finals del segle XIX que treballa la terra 

alhora que té cura dels fills i s’ocupa dels animals domèstics. Obra inspirada amb 

l’escultura realista francesa, concretament a les figures corpulentes del pintor Jean 

Françoise Millet.  
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�úmero: 268 

Ós 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. Clisé de 

Procopio Llucià núm. 6212. 

Exposició: Centenari Campeny, Igualada 1958. 

 

 

Dins de la temàtica animalier Josep Campeny va realitzar un bon nombre d’ossos. 

Segons Alfred Opisso aquests els estudiava al Pirineu, però també al zoològic de 

Barcelona. 

Aquesta peça que tan sols la podem analitzar a partir d’una fotografia, és d’un gran 

naturalisme, ens mostra tota la bellesa de l’animal passejant pels boscos. 

 

  



 

 

 

682 

�úmero: 269 

Glasie Títol a la base 

Font gràfica: Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.Clisé de 

Procopio Llucià núm. 6220. 

Exposicións: Centenari Campeny Igualada. 

 

 

La figura de l’ós torna a ser la protagonista de l’escultura en la que l’ós ha capturat 

una foca.  

La fotografia d’aquesta obra va participar a l’exposició centenari Campeny 

d’Igualada. Al darrere d’aquesta imatge conservada a l’Arxiu d’Igualada hi ha escrit: 

“Escultura de Campeny durante su estancia en París”. 
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�úmero: 270 

Ós agafant presa (Signat lateral esquerre) 

Terracota 

30 x 14 x 23 cm 

Subhasta: Sala de Subhastes Balclis, març de 1996, núm. 385. Preu de sortida 32.000 

pessetes. 

 

 



 

 

 

684 

�úmero: 271 

Barca a la deriva 

Font gràfica: Arxiu fotogràfic municipal d’Igualada.  

Clisé Procopio Llucià, núm. 6208. 

Exposicions: Exposició Centenari Campeny, Igualada 

1958. 

 

 

Terracota de factura esbossada que representa una barca a la deriva en mig d’una 

tempesta. Aquesta peça mostra amb una gran expressivitat el dramatisme de l’escena en 

què els homes amb els rems a les mans lluiten contra les onades d’un mar enfurismat. 

El tema ens remet directament a obres del romanticisme on l’home es mostra 

vulnerable davant la immensitat de la natura. Així mateix, l’escultura recorda les 

pintures de tempestes al mar realitzades per William Turner, o bé les obres La barca de 

Dant d’Eugène Delacroix o El rai de la Medusa de Théodore Géricault.  

Amb tota seguretat Josep Campeny hauria vist aquestes obres als museus francesos 

durant les seves estades a París. 
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�úmero: 272 

Ós  

«J. Campeny» (Signada a la base) 

Terracota 

25 x 18 x 10 cm 

Subhasta: www. Todo colección.net febrer 2012. Preu sortida 

600 €. 
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�úmero: 273 

Bust de dama 

Signada part anterior 

Terracota 

150 cm 

Subhastes: Sala de subhastes Balclifs, juliol de 1997, núm. 539. Preu de sortida 

100.000 pessetes. 
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�úmero: 274 

Plafó modernista que representa una dona 

Signat 

Terracota patinada 

Subhastes: Subhasta Sedart, octubre de 2012. 
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�úmero: 275 

Banyista 

(No està signada) 

Terracota 

30 x 14 x 14 cm 

Localització: Museu de Valls, núm Cat. 529. Llegat del Doctor Joan 

Estil·las 

 

 

El Museu de Valls conserva en el seu catàleg l’escultura d’una dona nua de Josep 

Campeny que no seria una de les obres més característiques de l’escultor. Aquesta 

terracota que no està signada, prové del llegat del Doctor Joan Estil·las. 
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DIBUIXOS  

 

�úmero: I 

Bosc 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: II 

Tossa 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: III 

Paisatge amb animals 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: IV 

Tronc d’arbre caigut 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: V 

Poble 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 
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�úmero: VI                             

Dones davant l’església 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: VII                                

Barca de pesca 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: VIII                                 

Pescadors i vaixell 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

�úmero: IX 

Dos arbres 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 

 

 

�úmero: X 

Figures 

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 
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�úmero: XI 

+oiet  

Llapis grafit 

13,5 x 21 cm 

Localització: Col·lecció particular 
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CONCLUSIONS  

Quan vam començar a estudiar la vida i obra de l’escultor Josep Campeny 

Santamaria, el nostre objectiu era recuperar la figura d’un artista que estava 

pràcticament oblidat i del qual hi havia molt poca informació. No obstant això, algunes 

de les seves escultures formen part del paisatge de Barcelona com ara els pillets de les 

fonts artístiques de l’Eixample, que són força conegudes per la ciutadania que les 

interpreta completament en l’imaginari urbà. 

D'altra banda, també volem recordar que en els últims anys de la nostra investigació 

hi ha peces de Campeny que han sortit a subhasta, fet que evidencia que, malgrat que el 

seu nom ha anat perdent notorietat en l’àmbit acadèmic, la seva obra continua 

despertant interès entre els col·leccionistes i el mercat de l’art. 

Després d’una acurada recerca entorpida per la manca de notícies, i la desaparició de 

gran part de la seva obra de temàtica religiosa, avui podem oferir una visió força 

completa de la producció artística de l’escultor. A més a més, hem pogut recopilar un 

bon nombre d’escultures, algunes de les quals s’havien donat per perdudes, cosa que ens 

ha permès elaborar l’inventari previ al catàleg raonat de l’artista. De totes les obres 

catalogades, n’hi ha alguna de les qual es coneixia l’existència i gràcies a la present 

investigació hem aconseguit localitzar; d’altres s’han pogut documentar i, finalment, 

podem aportar la novetat d’algunes. 

Tot i així, Josep Campeny va crear un gran nombre d’escultures al llarg de la seva 

carrera, tal com corrobora el Diario de Tarragona:  

«[...] El catalogo de sus obras seria interminable; y resultaría difícil, casi 

imposible entresacar las mejores, por cuanto en todas ellas se advierten 

derroches de inspiración jugosa, abundante y fresca. Ha producido tanto, que 

parecería corta la vida de un hombre para labor tan dilatada, si no fuera 

Campeny quien produce. [...]».1  

Esperem que algunes de les peces del nostre artista puguin sortir a la llum en el futur ja 

que la recerca compilatòria continuarà 

La producció de l’escultor contribueix a dibuixar l’interessant panorama artístic 

català de les dues últimes dècades del segle XIX i de començaments del segle XX. 

L’artista igualadí va començar a treballar quan Barcelona estava en plena transformació 

urbana i es preparava per ser la seu de l’Exposició Universal l’any 1888, un 

                                                 
1 «Siluetas Artísticas. Pepe Campeny», Diario de Tarragona, 21/07/1904, p. 1. 
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esdeveniment que va situar la ciutat a nivell europeu i que va presentar tot tipus de 

novetats en mostrar-se el progrés de la seva indústria i la qualitat dels seus productes, 

que feien que, juntament amb el País Basc, fos l’autèntic motor econòmic i industrial 

d’un país que ignorava la catàstrofe arribada el 1898. 

L'Exposició va representar l’oportunitat que donaria un impuls definitiu a l'artista, i li 

permetria començar a conrear èxits. No obstant això, la seva obra destacava des dels 

inicis, com reflectia la pròpia premsa, que ja li pronosticava un gran futur en el camp de 

l’escultura. 

A final del segle XIX, l’escultura catalana va viure un dels períodes més brillants amb 

la realització d’un bon nombre d’estatuàries i conjunts escultòrics públics fets per uns 

artistes joves que més tard esdevindrien els protagonistes del Modernisme.  

Curiosament, fins a mitjan segle XIX molts dels encàrrecs de monuments situats als 

espais públics de Barcelona els van fer escultors estrangers, sobretot italians, com els 

germans Baratta. No va ser fins a l’arribada dels germans Agapit i Venanci Vallmitjana, 

que aquesta tendència va canviar. De fet, els Vallmitjana es van convertir en els artistes 

més productius de la segona meitat del vuit-cents i van ser els mestres d’una nova 

generació d’escultors que es van formar a l’Escola de Belles Arts de Llotja de 

Barcelona. Més endavant, alguns d'aquests escultors, entre els quals hi havia Josep 

Campeny, van anar pensionats a ampliar estudis a París, cosa que va afavorir l’entrada 

de noves tendències a casa nostra. L’estada de Campeny a la capital francesa va ser 

determinant per a la seva obra. Allà va veure nous temes per representar i tal com s’ha 

dit va rebre la influència d’artistes francesos com el pintor Jean François Millet, els 

escultors Antoine Louis Bayre i Emmanuel Frémiet. Així mateix, pensem que a París va 

fer alguns contactes que van facilitar la difusió de les seves escultures arreu d’Europa, 

encara que ara per ara ignorem el nom del seu galerista i també si estava en contacte 

amb marxants. Això impedeix en gran mesura acostar-nos a aquesta part de la seva 

producció escultòrica de la qual també desconeixem detalls tan significatius com ara les 

dades tècniques, les condicions d’adquisició i la localització actual.  

Tot i que en la producció escultòrica de Josep Campeny podem observar una 

evolució formal, la seva ordenació ha estat força complexa, atès que l’artista sovint 

depenia de la demanada de la clientela i repetia temàtiques quan se li exigia.  
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Les obres de l’escultor igualadí, que destaquen des del primer moment per una gran 

plasticitat, representen tot tipus de temes que podem classificar acompanyant d’obres a 

tall d’exemple, de la manera següent:  

1. Obra realista i de gènere, com a cronista d’una època: nens, Venedor de diaris, 

Arrencaqueixals. De tipus bibelot (manoles, chulas). Es tracta d'obres de 

caràcter amable, tot i que hi ha algun tema taurí com Picador que porta al record 

les obres de Mariano Benlliure. 

2. Retrats. Un dels aspectes en els quals més va destacar Josep Campeny que el va 

portar a ser considerat com un gran retratista a la seva època. 

3. Obra animalier. Representació d’animals domèstics que modela del natural. 

Animals de gran format i tipus bibelot. Lluita d’animals, i també entre l’home i 

la fera a les Exposicions de Belles Arts.  

4. Escultura funerària destinada a panteons, hipogeus i altres enterraments als 

cementiris, que respon a encàrrecs de la burgesia, sovint propera a la noblesa. 

5. Monuments urbans. Campeny participa en diversos concursos públics, dels quals 

destaquen els del setge a les ciutats de Girona i Tarragona. 

6. Assumptes mitològics 

7. Tema religiós. Tot i que no es conserva gairebé res, de la producció de caràcter 

religiós per les davallades pròpies de la Guerra Civil, destaquem la seva 

participació en el Primer misteri de dolor del camí de la Santa Cova a 

Montserrat i el Pas dels assots per la Setmana Santa de Tarragona. Quant a les 

imatges religioses, s’allunya de la imatgeria industrial que practicaven altres 

artistes del moment, com ara l'escultor Rafael Atché. 

Al principi de la seva producció, Josep Campeny realitzava escultures de caràcter 

realista que reproduïen escenes quotidianes poc compromeses anímicament i emocional 

atès el seu caràcter amable. En aquestes obres no hi havia lloc per a la tragèdia ni per al 

patiment, ni per a personatges torturats. Això no obstant, sí que reflectien les dures 

condicions del treball que representen, estretament relacionat amb allò que als salons 

francesos es presentava quant a la seva composició i trets formals, hereus d’aquell 

Realisme. 

Com a bon observador de l'entorn, les seves peces són el testimoni dels costums 

d'una època, uns costums que actualment ja han desaparegut en la majoria de 
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poblacions: els jocs infantils al carrer, l’arrencaqueixals, el sereno... són assumptes que 

testimonien un temps passat que la societat ja no tornarà a viure. 

De la mateixa manera, l’escultor examinava els animals amb tanta atenció que les 

seves obres animaliers mostren com copsava exitosament el moviment ràpid i precís 

dels animals salvatges en acció. En comptes d'escultures, semblen la reproducció 

d’imatges captades per una càmera fotogràfica, imatges congelades en l’espai i el temps, 

com si es tractés d'un reportatge de natura i en les quals es pot apreciar el gran 

coneixement que tenia l’artista de l’anatomia animal. Sense dubtar-ho, afirmem que 

Josep Campeny va esdevenir el principal escultor català en la representació del tema 

animalier.  

D’altra banda, la mort també és un tema que va ser molt treballat per l’escultor. 

Campeny plasmava la cruesa de la vida en la natura sense cap tipus de contemplació. En 

les seves obres, la lluita per la supervivència acostuma a acabar en tragèdia, que és la 

mort del més feble. La mort també és present en els relleus del monument L’exèrcit als 

herois de 1808 i 1809 de Girona o la làpida als herois defensors de Tarragona, on 

s’observa gran plasticitat i tensió dramàtica en el combat que representen. Pel que fa a 

les escultures funeràries l’artista realitza sobretot figures d’àngels, en totes les seves 

variants. Es tracta de figures amb uns trets clàssics i uns rostres de gran serenitat, molt 

adequats a l'entorn on es troben.  

L'anàlisi de l’obra de l’artista ens permet concloure que les escultures animaliers són 

estilísticament més avançades que la resta de peces i que la seva producció evoluciona 

progressivament, fins a arribar al punt més àlgid, cap als anys 1898-1903. Més tard, 

però, s’hi aprecia un canvi de direcció que se centra en la realització de projectes de 

monuments públics amb una concepció pròpiament decimonònica. 

L’escultor fou un artista versàtil, que es va saber adaptar als canvis del seu temps. 

Com ja hem esmentat abans, va viure uns moments en què tot evolucionava molt de 

pressa. Invents com la fotografia, el telèfon o el descobriment del bacil del còlera són 

temes presents en la seva obra, la qual cosa demostra que va ser un home de la seva 

època i que va voler reflectir la transformació del període històric en l’obra que volia 

treballar amb la qual d’alguna manera s’identificava.  

En la nostra recerca també hem estudiat els diversos materials que va emprar l'artista 

en l’execució de les seves obres, com ara el marbre, la pedra, el bronze, el ferro... De 

tots aquests destaca la seva habilitat i destresa en el modelat en fang.  
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Les seves terracotes mostren uns acabats acurats. Els treballs executats a partir del 

model del natural denoten una gran expressivitat i immediatesa. En són exemples el 

tractament del pèl dels animals o els dels plecs de la roba en el cas de les figures 

humanes, que arriben a provocar un efecte visual gairebé pictòric. 

L’artista reserva el marbre per als encàrrecs d’escultures funeràries, ja que, a banda 

que era el material habitual estimat adequat per a aquests recintes a l’aire lliure pel seu 

grau elevat de conservació, dóna serenitat a l’obra, i alhora no deixa de ser un reflex del 

gran de vanitas de la societat benestant. 

Josep Campeny va treballar amb diverses foneries per passar les seves escultures a 

bronze, però cal destacar en especial les col·laboracions amb la foneria Masriera. 

Aquesta casa havia arribat a conservar quatre llibres de comptes, dels quals, però, 

només ens ha estat possible consultar-ne dos perquè els altres havien desaparegut. 

Quant als dibuixos que hem localitzat i presentem en aquesta tesi, principalment es 

tracta de temes paisatgístics fets directament del natural, que mostren un traç lleuger, 

ràpid i fresc. 

L’artista va donar a conèixer la seva obra escultòrica en diversos aparadors artístics: 

a banda de la Sala Parés de Barcelona, també cal destacar els diferents certàmens de 

belles arts que se celebraven periòdicament, i en especial de Madrid i Barcelona, a més 

de les exposicions internacionals. Les obres presentades a les exposicions de belles arts 

mostren un artista més lliure respecte als encàrrecs que rebia, tant en l’elecció del tema 

com en el tractament de la peça. 

Tot i que no ens consta que l’escultor fes cap exposició individual, el que més s’hi va 

assemblar va ser una de les exposicions setmanals que es van celebrar l’any 1893 a la 

Sala Parés, en la qual es podia veure un bon nombre d’obres de l’artista. 

Així mateix, Campeny va gaudir del reconeixement dels jurats que atorgaven els 

premis en diversos certàmens, dels quals va rebre mencions i premis per la seva obra. 

En aquest sentit, és especialment rellevant el guardó que va aconseguir en els inicis de 

la seva carrera a París per l’obra Populus. Com recordarem, també va guanyar el 

concurs convocat per a l’execució de l’escultura del monument a Manuel de Cabanyes, 

fet que li va obrir les portes per entrar en contacte amb un conjunt de personalitats 

destacades de la societat benestant i intel·lectual catalana, com ara Víctor Balaguer.  

Pel que fa a les medalles que va obtenir a les exposicions de belles arts, posem de 

relleu que les va aconseguir principalment amb obres de tema animaliers. De fet, va ser 
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especialment en les exposicions internacionals —com les celebrades a Viena o 

Budapest— on va assolir els èxits més notoris. 

L’escultor també va participar en nombrosos concursos públics per rebre encàrrecs 

oficials, ja que era una manera d'assegurar-se’n més. En aquests certàmens solia 

competir amb els escultors de prestigi del moment, com ara Rafael Atché, Eusebi Arnau 

i Josep Llimona, entre d’altres. Aquests projectes sempre els realitzava en col·laboració 

amb un arquitecte, tal com establien les bases dels concursos. 

Les peces escultòriques que l’artista va exhibir en diverses exposicions van despertar 

l’interès de la crítica especialitzada en art, la qual li va fer un seguiment mitjançant les 

publicacions periòdiques de l’època. Crítics com Alfred Opisso, Josep Miquel i Badia, 

Josep Yxart o Carles Pirozzini van comentar i descriure les seves escultures a les 

pàgines dels diaris i revistes de l’època. En general, els crítics valoren la seva obra molt 

positivament i sobretot destaquen la seva habilitat en el modelat. 

Carles Pirozzini, que fou secretari durant l’Exposició Universal del 1888, és un dels 

crítics que comenta les primeres escultures de l’artista, per mitjà de les pàgines de la 

revista La Renaixensa. A banda de Pirozzini, també hi va haver altres periodistes que 

van parlar de l'obra de Campeny des de diversos rotatius. Per exemple, l’any 1892 la 

revista La Tomasa deia que aleshores Josep Campeny ja era un artista prestigiós: «[...] 

ja desde sos tendres anys l’escultor Campeny doná mostra de lo que debía ser temps á 

venir, pero las esperansas han sigut satisfetes ab usura ja que lo nom del escultor ha 

passat á ser avuy una de las notabilitats de Catalunya [...]».2 

Tal com hem remarcat en el corpus d’aquesta recerca, no va ser fins al canvi de segle 

que es van començar a publicar articles dedicats exclusivament a l’escultor, com ara el 

d’Alfred Opisso publicat a La Vanguardia l’any 1898 o el de Francesc Giraldos a les 

pàgines de Catalunya Artística el 1902, entre d’altres. 

Els clients de Campeny també tenen un paper destacat en els gèneres, materials de la 

seva producció escultòrica, ja que amb els seus encàrrecs i gustos condicionen la 

tipologia de peces de l'artista. De fet, determinades escultures esdevenen el reflex dels 

anhels de la societat burgesa, que volia mostrar la seva posició social a través de la 

decoració interior dels seus habitatges. 

Entre els clients distingits de Campeny, destaca el segon marquès de Marianao, amb 

qui va establir una estreta relació artista – mecenes que va tenir com a conseqüència 

                                                 
2 La Tomasa, 10/06/1892, p. 324. 
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directa la seva introducció en certs ambients selectes i intel·lectuals, fet que també li va 

proporcionar nombrosos encàrrecs. El caràcter alegre però a la vegada discret de 

l’escultor devia propiciar la relació amb clients influents, com ara l’empresari i polític 

Frederic Marcet, l’empresari de la indústria farmacèutica i promotor immobiliari 

Salvador Andreu, o el copropietari de l’editorial Montaner Simó, Francesc Simó Font. 

Aquesta mateixa burgesia li encarregava escultures funeràries per als seus panteons als 

cementiris. Peces que es troben repartides per les diferents necròpolis de Catalunya, 

d’Espanya i fins i tot de l’estranger —com ara Hispanoamèrica, on trobem el Panteó 

d’Alfonso Ugarte al Cementerio Presbítero Maestro, a Lima, el Perú—. D'altra banda, 

no podem oblidar que a l'Amèrica del Sud vivien els coneguts criolls i indians, que 

també van adquirir peces artístiques.  

Així mateix, cap a la primera dècada del segle XX molts artistes van anar a buscar 

feina a l’altre costat de l’Atlàntic en forma d’encàrrecs oficials, perquè aquí ja gairebé 

no s’erigien monuments públics. Fins a l'actualitat tenim documentat que l’escultor va 

prendre part en dos concursos convocats a l’Havana: el del monument a Ignacio 

Agramonte (1910) i el del monument Antonio Maceo i Grajales (1912). 

A Barcelona, Josep Campeny va participar de l’ambient artístic de la ciutat: així, es 

va relacionar amb altres artistes i es va fer soci d’entitats culturals i artístiques com el 

Reial Cercle Artístic de Catalunya o l’Ateneu Barcelonès. El seu pas per la Junta 

Directiva del Reial Cercle Artístic també ens demostra que va ser un home implicat en 

la gestió artística de l’entitat. 

L’escultor també va desenvolupar una important tasca docent a l’Escola Municipal 

d’Arts i Oficis de la vila de Gràcia des del 1891 fins al 1922 —any del seu traspàs—. 

Com a professor, sapigué transmetre molt bé el coneixement als seus deixebles, com 

també les seves idees sobre el progrés i l’educació. Això es manifestà en el seu discurs 

La escultura en la decoración. Tota la informació a què hem tingut accés ens porta a 

deduir que va ser un gran professor, que es va preocupar d'ensenyar tot el que sabia en i 

de l’art de escultura. El fet que fos el secretari de l’escola durant molts anys testimonia 

que en va prendre part de forma activa i que va assumir la feina que això representava, 

sense que afectés la seva faceta d'escultor. En relació amb l'escola on treballava, hem 

d’afegir que a l'inici de la nostra investigació hi havia una certa confusió sobre quin 

n’era el nom, confusió que vam poder resoldre quan vam localitzar l’expedient de 

professor funcionari de l’Ajuntament a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 

que custodia la documentació administrativa de la ciutat. 
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Per acabar, direm que amb la nostra recerca donem a conèixer de manera àmplia i 

profunda la figura i l’obra de Campeny, no només quant a la catalogació de la seva 

producció escultòrica, sinó també en relació amb el món cultural i artístic d’un període 

que és a cavall entre dues exposicions internacionals i que participa tant en l’execució 

d’obres per al gaudi particular com en la participació en exposicions i concursos. Ens 

deixa, doncs, un legat que forma part del patrimoni no només artístic, sinó també 

arquitectònic. 

Josep Campeny ha estat un artista de qui se sabia ben poca cosa i amb aquesta 

investigació hem volgut que tornés a ocupar un lloc destacat en la historiografia de l’art.  

 



 

 

 

701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA I FONTS 

DOCUMENTALS  





 

 

 

703 

BIBLIOGRAFIA  

AA.DD 1958 

DDAA. L’Art Català (2 volums). Barcelona: Aymà, 1958. 

AA.DD 1983 

DDAA Art Català, Dolça Catalunya. Gran Enciclopèdia temàtica Catalana. 

Barcelona: Edicions Nauta, 1983. 

A.C 1972 

A.C. «Los hombres que me hubiera gustado conocer José Campeny», Igualada, 

2/07/1972, p. 3. 

Aguado 1993 

N. Aguado. Guia del cementiri de Montjuïc. Barcelona: Institut Municipal dels 

Serveis Funeraris de Barcelona, 1993. 

Alcolea 1969 

S. Alcolea. Escultura Española. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1969. 

Alcolea 1989 

S. Alcolea. Escultura catalana del segle XIX. Del #eoclassicime al Realisme. 

Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, 1989. 

Alcolea 2003 

S. Alcolea. L’art català dins Europa. Barcelona: Pòrtic, 2003. 

Alcoy 1990 

R. Alcoy. El cementiri de Lloret de Mar. Indagacions sobre el conjunt modernista. 

Lloret de Mar: Ajuntament de Lloret de Mar, 1990. 

Altadill 2008 

M. Altadill. Exposició regional de Vilanova i la Geltrú: 125è aniversari del més 

important certamen industrial i comercial, Vilanova i la Geltrú: Papyrus del Garraf, 

2008.  



 

 

 

704 

Artigas 2004 

I. Artigas. «L’escultura d’estil tradicional», a El Modernisme. En paral·lel al 

modernisme. Barcelona: Edicions l’Isard, 2003.  

Artistes 1985 

Artistes estrangers del Museu d’Art Modern de Barcelona. Barcelona: Ajuntament 

de Barcelona, 1985. 

Azcue 2009 

L. Azcue. «Escultors catalans del segle XIX en el Museo Nacional del Prado. Una 

primera aproximació», Butlletí M#AC, 10, 2009, pp. 111-139. 

Barral 2000 (Coord). 

X. Barral. (Coord). Guia del Patrimoni Monumental i Artístic de Catalunya, 

Barcelona: Editorial Pòrtic, vol. I, 2000. 

Barey 1980 

A. Barey. «L’arquitectura funerària com a mirall d’una complexitat» Barcelona: a 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Núm. 139, vol II.  

Bassegoda 2007 

B. Bassegoda (ed). Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis de la història 

del patrimoni artístic de Catalunya. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Servei de Publicacions, 2007, p. 125, (Memòria Artium 5). 

Batlle 2003 

H. Batlle. «Exposicions i Galeries d’art», dins El Modernisme, les arts 

tridimensionals, la crítica del modernisme. Barcelona: Edicions L’Isard, 2003, p. 

234.  

Bejarano 2005 

J. C. Bejarano. Lambert Escaler. Barcelona: Infiesta editor, 2005. (Col·lecció Gent 

Nostra núm. 130). 



 

 

 

705 

Bisbal 1986 

M. A. Bisbal; M. T. Miret. Diccionari biogràfic d’Igualadins. Barcelona: Fundació 

Salvador Vives Casajuana, 1986. 

Blasco 2005 

A. Blasco. Barcelona Atracción (1910-1936). Una revista de la Sociedad de 

Atracción de Forasteros. Barcelona: Tesi doctoral. Universitat Pompeu Fabra 2005. 

Boronat 1999 

M. J. Boronat. La política d´adquisicions de la Junta de Museus 1890 - 1923. 

Barcelona: Junta de Museus de Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

1999. 

Cabana 1996 

F. Cabana. La burgesia catalana. Una aproximació històrica, Barcelona: Editorial 

Proa, 1996. 

Cabré 2004 

R. Cabré. La Barcelona de #arcís Oller. Realitat i somni de la ciutat. Barcelona: 

Cossetània edicions, 2004. (Col·lecció Antines; 6), p. 23. 

Cano 1989 

M. L. Cano. «Estudio iconográfico del monumento a las Cortes, Constitución y sitio 

de Cádiz». Cuadernos de Arte e iconografía. Tomo II. 4. 1989. 

Català 2001 

L. Català. «L’escultor Josep Campeny Santamaria (Igualada 1858 -Barcelona 

1922)». Revista d’Igualada, setembre 2001, p. 24. 

Català 2003 

L. Català. «L’escultor Josep Campeny Santamaria», Butlletí del Reial Cercle Artístic. 

Barcelona: (gener, febrer, març) 2003, núm. 6.  

Català 2004 

L. Català. «La documentación gràfica en la prensa de finales del siglo XIX en relación 

a la obra escultórica de Josep Campeny Santamaria (1858–1922)», Modelos, 



 

 

 

706 

intercambios y recepción artística, Actas del XV Congreso Nacional de Historia del 

Arte (CEHA), Palma de Mallorca, del 20 al 23 d’octubre de 2004. Palma: 2008, vol. 

I, pp. 1487 - 1496. 

Català 2006 (2002) 

L. Català. «La escultura funerària de Josep Campeny Santamaria», Correspondencia 

e integración de las artes, Actas del XIV Congreso Nacional de Historia del Arte. 

Màlaga del 18 al 21 de setembre de 2002. Màlaga: 2006, pp. 94 – 105. 

Català 2006 

L. Català. «El tema de la lucha de animales en la escultura de Josep Campeny 

Santamaria (Igualada 1858-Barcelona 1922)», La Multiculturalidad en las Artes y en 

la Arquitectura, XVI Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA). Las Palmas 

de Gran Canaria del 20 al 24 de noviembre de 2006, Las Palmas de Gran Canaria: 

2006, vol. II, pp. 289 - 295. 

Català; Marín 2008 

L. Català; I. Marín. «El patrimoni artístic del cementiri», a El Cementiri de Montjuïc. 

Somnis de Barcelona. Barcelona: Cementiris de Barcelona, 2008. 

Cirici 1952 

A. Cirici. El arte modernista catalán. Barcelona: Aymà, 1952. 

Cirici 1957 

A. Cirici. L’escultura catalana. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1957. 

Cirici 1977 

A. Cirici; R. Manent. Ceràmica catalana. Barcelona: Edicions Destino, 1977. 

Chevalier 1993 

J. Chevalier; A. Cheerbrant. Diccionario de los símbolos. Barcelona: Editorial  

Herder, 1993 (1969). 



 

 

 

707 

Coll 1984 

I. Coll. Enric Clarasó, Ramon Casas, Santiago Rusiñol com a nucli de la renovació 

de l’escultura i la pintura a Barcelona, trànsit del segle XIX al XX. Barcelona: Tesi 

doctoral inèdita, Barcelona: Universitat de Barcelona 1984. 

Coll 1988 

I. Coll. «El penedès, com exemple de solucions de l’escultura monumental catalana 

a final del segle XIX i cimençament del segle XX». Miscel·lània penedesenca, 1988, 

Vol: 12. 

Coll 1999 

I. Coll. Ramon Casas. Una vida dedicada a l’art. Catàleg raonat de la seva obra 

pictòrica. Barcelona: El centaure groc, 1999. 

Coll 2012 

I. Coll. Charles Deering and Ramon Casas. Una amistad en el arte. Northwetern 

University Press. Evanston, Illinois. 2012, p. 96. 

Diccionari 

Diccionari d’Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62. 

Diéguez 2000 

S. Diéguez; C. Giménez. Arte y arquitectura funeraria (XIX-XX), Dublin, Genova, 

Madrid, Torino. Madrid: Electa, 2000. 

Doñate 1990 

M. Doñate. «La escultura», El Modernismo: Museu d’Art Modern. 2 vols. Barcelona: 

Olimpíada Cultural: Lunwerg, 1990. 

Doñate 1996 

M. Doñate. «La foneria artística Masriera i Campins», dins el catàleg de l’exposició 

Els Masriera, M.N.A.C, Barcelona: 1996.  

Doñate 2004 

M. Doñate. «Josep Llimona (1864-1934)» dins Joan Llimona (1860-1926)/Josep 

Llimona (1864-1934). Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 7 d’octubre-

14 novembre 2004, p. 111. 



 

 

 

708 

Elias 1927 

F. Elias. Enric Monserdà, la seva vida i la seva obra. Barcelona: Tall. Gràf. De la 

Casa de la Caritat, 1927. 

Elias 1928 

F. Elias. L’escultura catalana moderna. (2 volums). Barcelona: Editorial Barcino, 

1928. 

Escala 2004  

G. Escala. Gaspar Camps. Barcelona: Infiesta Editor, 2004. (Gent nostra). 

Escultura 1989 

S. Alcolea. Escultura catalana del segle XIX. Del #eoclassicisme al Realisme. 

Catàleg exposició celebrada a la Casa Llotja de Mar del 2 al 23 novembre de 1989. 

Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, 1989. 

Estrada 2009 

G. Estrada. Les festes de commemoració del Centenari de la Guerra del Francès. El 

Bruch: Ajuntament del Bruch. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

2009. 

Fabrés; Huertas; Bohigas 1984 

J. Fabrés; J. Huertas; P. Bohigas: Monuments de Barcelona. Barcelona: L´Avenç, 

1984.  

Fabre 1991 

J. Fabre. Guia d’escultures al carrer (Itineraris a peu i en cotxe. Girona: Ajuntament 

de Girona, 1991, (Col·leció Guies Urbanes 6). 

Ferran; Fabré 2011 

D. Ferran; X. Fabré. Teatre Principal Terrassa. Terrassa: 2011. 

Ferrés 2004 

P. Ferrés. Miquel Blay i Fàbrega 1866-1936. Itinerari artístic. Olot: Llibres de Batet, 

2004. (Col·lecció d’artistes). 

 



 

 

 

709 

Ferri 1996 

Ferri, A. Arte y Arquitectura en Sueca 1300-1900, 1996. 

Flaquer; Pagès 1986 

Flaquer, S.; Pagès, T. Inventari d’artistes catalans que van participar als Salons de 

Paris fins l’any 1914. Barcelona: Diputació de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 

1986. 

Fontbona 1985 

F. Fontbona; F. Miralles. Del Modernisme al #oucentisme 1888-1917. Vol. VII. 

Barcelona: Edicions 62, 1985. (Col·lecció Història de l’Art Català). 

Fontbona 1988 

F. Fontbona. «Pintura i escultura en el març de l’exposició. El Preludi d’una etapa 

d’esplendor», Metròpoli Mediterrània, núm. 10, 1988-89, pp. 122, 128. 

Fontbona 2003 

F. Fontbona. «La imagen de Barcelona a través de la escultura pública». A Historia y 

política a través de la escultura pública, Institución “Fernando el Católico”, 

Zaragoza 2003, p. 89 – 101. 

Freixa 1985 

M. Freixa: «La escultura funeraria en el modernismo catalán» Barcelona: dins a 

Fragmentos, núm. 3, (Barcelona, 1985), pp. 41-54. 

Freixa 1991 

M. Freixa. El modernisme a Catalunya. Barcelona: Barcanova, 1991. 

Freixa 2008 

M. Freixa. «En el decurs del Discurs. Una aproximació a la història del pensament 

estètic a l’Acadèmia de Belles Arts (1856-1904)» Reial Acadèmia Catalana de 

Belles Arts de Sant Jordi. Discurs d’ingrés de l’acadèmica electa Il·lma. Sra. Dra. 

Mireia Freixa i Serra, llegit a la Sala d’actes de l’Acadèmia el 20 de Febrer del 

2008. Barcelona: 2008, p. 27. 



 

 

 

710 

Freixa 2012 

M. Freixa. «Pensament estètic, gust i consum de les arts». Quaderns d’Història. 

Dilemes de la fi de segle 1874-1901. Any 2010, Núm. 16. 

Frémiet 1988 

E. Frémiet. La main et le multiple. Dijon: Musée des Beaux de Dijon, 1988. 

Galera 2013 

A. Galera. Programa de la festa major de Cardona 2013. Cardona: Ajuntament de 

Cardona 2013. 

Galobart 1997 

J. Galobart. «El rosari monumental del camí de la Santa Cova de Montserrat», 

Montserrat. Butlletí del Santuari, núm. 49, setembre - desembre 1997. 

Gallego 1990 

M. Gallego. Aproximación a la escultura pública en Galicia. Madrid: Tesi doctoral 

inédita, Universidad Complutense de Madrid 1990. 

García 1990 

A. García Espuche. El Quadrat d’Or. Centre de la Barcelona Modernista. 

Barcelona: 1990. 

García-Martín 1983 

M. García-Martín. Relleus escultòrics de Barcelona. Barcelona: Catalana de Gas y 

Electricitat, 1983. 

García-Martín 1986 

M. García-Martín. Estatuària pública de Barcelona. Barcelona: Catalana de Gas y 

Electricitat, 1986. 

Gaya 1966 

J. A. Gaya. El Arte del S. XIX. Madrid: Editorial Plus Ultra, 1966. 



 

 

 

711 

Gómez 1993 

M. E. Gómez. Pintura y escultura españolas del siglo XIX. Madrid: Espasa-Calpe, 

1993. (Summa Artis). 

Grandas 2012 

C. Grandas. Presencia de los indianos en Barcelona. Barcelona: Àmbit, 2012. 

Grau 2000 

D. Grau. «La ciutat del silenci. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols». Revista de 

Girona, núm.199, març - abril 2000, pp. 41 - 45. 

Guasch 1926 

F. Guasch; E. Batlle. Catálogo del Museo de Bellas Artes (Arte Contemporaneo). 

Barcelona: Junta de Museos de Barcelona, 1926. 

Guia 1917 

Guia de les instal·lacions i serveis a càrrec de la Junta de Ciències #aturals. Parc 

de Barcelona, Barcelona: 1917, p. 126. 

Gutiérrez 1992 

J. Gutiérrez. Exposiciones #acionales de Bellas Artes. Madrid: Historia 16, 1992. 

Gutiérrez 2004 

R. Gutiérrez Viñuales. Monumento conmemorativo y espacio público en 

Iberoamérica. Madrid: Cátedra, 2004. 

Iglésies 1955 

J. Iglésies. Joan Roig Solé. Reus: Asociación de Estudios Reusenses, 1955. 

Infiesta 1986 

J. M. Infiesta. Modernisme a Catalunya, Escultura. Barcelona: Edicions de Nou Art 

Thor, 1986. 

Janson 1973 

H. W. Janson. 19th- Century Sculpture, New York: Harry N. Abrams Inc., 1973. 



 

 

 

712 

Jordán Montes 1998 

J. F. Jordán Montes. «Los viejos panteones, mausoleos y cenotafios del Cementerio y 

Campo de Hellín (Albacete). Sus programas iconográficos y artísticos». IMAFRO#TE, 

Núm. 12-13, 1998, pp. 163-178. 

La Mirada 1999 

La Mirada de l’artista cinc visions. Exposició del fons de la Fundació Municipal 

Joan Abelló, Mollet del Vallès: Museu Abelló, 1999. 

Lavalle 1995 

LAVALLE, T. «El largo proceso constuctivo del monumento a Cervantes en Madrid», 

Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 2º semestre 

1995, núm. 81. 

Laver 1982 

James Laver. Breve historia del traje y la moda. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. 

Lecea, I; Fabre, J; Grandas, C; Huertas, J.M; Remesar, A; Sobrequés, J. 2009 

I. Lecea; J. Fabre; C. Grandas; JM. Huertas; A. Remesar; J. Sobrequés. Art Públic 

de Barcelona. Barcelona: Àmbit, 2009. 

Maragall 1975 

J. A. Maragall. Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Electa, 1975. 

Marés 1964 

F. Marés. Dos siglos de enseñanza artística en el principado. Barcelona: Real 

Academia de Bellas Artes de San Jorge, 1964. 

Marín 1978 

J. Marín. La escultura española contemporánea (1800-1978). Madrid: Edarcón, 

1978. 

Marín 1986 

M. I. Marín. El reflejo de las corrientes arquitectónicas y escultóricas de finales del 

S. XIX en el cementerio del S.O. Barcelona: Tesi de llicenciatura, Universitat de 

Barcelona 1986. 



 

 

 

713 

Marín 1994 

M. I. Marín. Eusebi Arnau Mascort (1863-1933). Barcelona: Tesi doctoral, 

Universitat de Barcelona, 1994. 

Marín 2005 

M. I. Marín. L’obra medallística de l’escultor Eusebi Arnau. Barcelona: Societat 

catalana d’estudis numismàtics. Institut d’estudis catalans, 2005. 

Marín 2006 

M. I. Marín. Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació als 125 anys 

d’història. Barcelona: Reial Cercle Artístic de Barcelona, 2006. 

Martí Bonet 1987 

J. M. Martí Bonet. Els “Josepets” parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep, 300 

anys d’història. Arxiu Diocesà de Barcelona. Barcelona: Akribos Edicions, 1987. 

Mas 1990 

J. M. Mas. El Palau de Justícia de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya 

Departament de Justícia, 1990. 

Masferrer (s.d) 

S. Masferrer. Apel·les Mestres. Barcelona: Llibreria Catalònia. Llibreria Catalònia, 

(sense data). (Col·lecció Quaderns Blaus de la Nostra Gent), p. 7. 

Meifrén 2000 

Eliseo Meifrén Roig 1857-1940. Museo del siglo XIX, del 27 de diciembre de 2000 

al 18 de febrero de 2001. Valencia: Consorci de Museus de la Generalitat 

Valenciana, 2000. 

Melendreras 2007 - 2008 

J. L. Melendreras. «La obra del escultor José Campeny en “La Ilustración Artística” 

de Barcelona». Estudios Románicos, vol. 16 – 17, 2007-2008, pp. 157 - 165. 

Montserrat 1997 

Montserrat. Butlletí del Santuari: setembre - desembre 1997. 



 

 

 

714 

Morales 1989 

M. L. Morales. «Paraísos de mármol. La imagen del ángel en la escultura funeraria 

modernista». Cuadernos de arte e iconografía, Tomo 3, núm. 4, 1989, pp. 377 - 383. 

@adal 2000 

M. Nadal; J. Pujol. El cementiri del Poblenou. Barcelona: Serveis Funeraris de 

Barcelona, 2000. 

@ochlin 1991 

L. Nochlin. El realismo. Madrid: Alianza, 1991 (1971). 

@ovotny 1986 

F. Novotny. Pintura y escultura en Europa 1780-1880. Madrid: Manuales de Arte 

Cátedra 1986 (1971). 

@ormand 1986 

A. Le Normand-Romain. La escultura, la aventura de la escultura moderna en los 

siglos XIX y XX. Barcelona: Skira Carroggio, 1986. 

Ojuel 2007 

M. Ojuel. «La cloenda de l’edat d’or del monument urbà: el cas del monument a 

Rius i Taulet (1896-1901)», a X Congrés d’Història de Barcelona. Dilemes de la fi 

de segle, 1874-1901. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de 

Cultura, Ajuntament de Barcelona 27 – 30/11/2007. 

Oliva 2007 

S. Oliva. «La mitologia clàssica en l’art públic d’Igualada». Revista d’Igualada. 

Núm. 25, abril 2007, p. 25 – 32. 

Oliva 2012 

S. Oliva. Escultura moderna i mitologia clàssica. La nissaga dels Campeny. Santa 

Coloma de Queralt: Obrador Edéndum, 2012. 

Palomas 2002 

J. Palomas. El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-

1885). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral inèdita, 2002, 

p. 448. 



 

 

 

715 

Pantorba 1980 (1948). 

B. Pantorba. Historia y Crítica de las Exposiciones #acionales de Bellas Artes 

celebradas en España. Madrid: Editorial Jesús Ramón García Roma, 1980. 

Pardo 1951 

E. Pardo. Escultores del siglo XIX. Madrid, 1951. 

Pons (s/d) 

J.B. Pons. Monumentos funerarios coleccionados. Barcelona: Juan Bta. Pons Cº, 

[19--]. 

Presbítero 2003 

Prebítero Maestro Museo Cementerio de Lima. Lima 2003, p. 43. 

Puig 1894 

R. Puig. Viaje a América, Estados Unidos, Exposición Universal de Chicago, 

México, Cuba y Puerto Rico. Barcelona: Tipolitografía de Luis Tasso, 1894. 

Ràfols 1951. 

J.F. Ràfols. Diccionario biográfico de artistas de Cataluña. Barcelona: Editorial 

Millà, 1951. 

Ramon 1994 

R. Ramon «Los Rocamora, la industria jabonera barcelonesa y el mercado colonial 

antillano (1845-1913)», Revista de Historia Industrial, núm. 5. Barcelona: 1994, pp. 

151-162. 

Reau 1996 

L. Reau. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. #uevo Testamento. 

Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996 (2000), p. 445. 

Redondo 1978. 

M. J. Redondo. «Aproximación a la escultura funeraria española del S. XIX». II CEHA, 

Valladolid 1978. 



 

 

 

716 

Revilla 1995 

F. Revilla. Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra, 1995. 

Revista Ilustrada Jorba 1928 

Revista ilustrada Jorba: setembre 1928. 

Reyero 1999 

C. Reyero. La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento 

público, 1820-1914. Madrid: Cátedra, 1999. 

Reyero 2000 

C. Reyero. «La escultura y la erudición histórica de los críticos españoles de la 

segunda mitad del siglo XIX». Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 

Arte (U.A.M). Vol. XII, Madrid: 2000. pp. 131-144. 

Reyero 2002 

C. Reyero. Escultura, museo y estado en la España del siglo XIX: historia, 

significado y catálogo de la colección nacional de escultura moderna 1856-1906. 

Alicante: Fundación Eduardo Capa, 2002. 

Reyero; Freixa 1995 

C. Reyero; M. Freixa. Pintura y escultura en España 1800-1910 Madrid: Cátedra, 

1995. 

Rheims 1972 

M. Rheims. La Sculpture au XIX siècle. París: Arts et Métiers Graphiques, 1972. 

Riba 1988 

S. Riba i Gumà. L’Ateneu Igualadí de la classe obrera 1863-1939. Igualada: Ateneu 

Igualadí, 1988. 

Riera 1981 

C. Riera; P. Aymerich. Els cementiris de Barcelona (una aproximació). Barcelona: 

EDHASA, 1981. 



 

 

 

717 

Ripa 1603  

C. Ripa. Iconología, (2 vols). Madrid: Akal, 1987(1603). 

Rivero 1984 

N. Rivero. «L’escultura de la fundació de l’Acadèmia (1775) al Modernisme», a Art 

Català, estat de la qüestió. Barcelona: Servei de Publicacions de la Diputació de 

Barcelona, 1984. 

Roselló 2005 

M. Rosselló. L’interior a Barcelona en el segle XIX. Tesi doctoral inèdita, UPC juliol 

2005. 

Rosich 2009 

M. Rosich; M. Comas. Surge et Ambula. 125 anys de la Biblioteca Museu. Vilanova 

i la Geltrú: Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2009. 

Sala 2006 

T. Sala. La Casa Busquets. Una història del moble i la decoració del Modernisme al 

Decó a Barcelona. Barcelona: Ed. Universitats Catalanes i el MNAC., 2006. 

Sales 1996 

Sales Ferri Chulio, A de. Arte y Arquitectura en Sueca 1300-1900. Sueca: Andrés de 

Sales Ferri Chulio, 1996. 

Salvador 1990 

M. del S. Salvador. La escultura monumental en Madrid, calles, plazas y jardines 

públicos /1875-1936). Madrid: Alpuerto, 1990. 

Sempronio 1972 

Sempronio. 100 Fuentes de Barcelona. Barcelona: Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, 1912. 

Solé 1976 

C. Solé. Algunos aspectos de la escultura funeraria en el cementerio de Montjuich de 

Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, Tesi de llicenciatura inèdita, 1976. 



 

 

 

718 

Subirachs 1994. 

J. Subirachs. L’escultura del segle XIX a Catalunya, del romanticisme al realisme. 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. 

Subirachs 1998 

J. Subirachs. «Escultura contemporània», a Art de Catalunya. Barcelona: Edicions 

l’Isard, 1998. 

Tomàs Estruch 1893 

F. Tomàs Estruch. Travalls en vers: premiats é inèdits; ab lo quadro tràgic 

Eróstrat. Gràcia (Barcelona): José Miguel, 1893. 

Trenc 1984 

E. Trenc. «L’art català de la Restauració. El decenni 1880-1890», a Recerques, 

història, economia, cultura. Barcelona: 1984, núm. 15, pp. 161 -174. 

Triadó 1984 

J.R. Triadó. L’època del Barroc S. XVII - XVIII. Vol. V. Barcelona: Edicions 62, 1984, 

p. 98, (Col·lecció Història de l’Art Català). 

Tribó 2008 

G. Tribó (Coord). El Campus Mundet: un entorn per descobrir. Barcelona: Eds. 

Universitat de Barcelona, 2008, p. 96. 

Vázquez 1990 

M. Vázquez Montalbán. Barcelona fuente a fuente. Barcelona: Repsol, 1990. 

Villar 2013 

P. Villar. Barcelona ciutat de cafès (1880-1936). Barcelona: Edicions Viena, 2013. 

Witthkower 1980 

R. Witthkower. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Editorial, 1980. 

 



 

 

 

719 

CATÀLEGS D’EXPOSICIO@S 

Catálogo 1877 

Catálogo general de los objetos que figuran en la Manifestación de productos 

catalanes de ciencias, letras y bellas artes, agricultura é indústria, inaugurada en 4 

de marzo de 1877 por S. M el Rey D. Alfonso XII, é improvisada en su obsequio en 

el edificio de la Universidad de Barcelona. Barcelona: Imprenta del Nore, 128, 1877. 
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Catalogo de la Exposición Internacional de Bellas Artes 1892. Edición Oficial. 
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Catálogo 1894 

Catálogo de la Segunda Exposición General de Bellas Artes, Barcelona 1894 

Catálogo 1896 

Catálogo exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, Barcelona 1896. 

Catálogo 1897 

Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes, Madrid 1897. 

Catálogo 1898 

Catálogo IV Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, Barcelona 1898. 

Catálogo 1899 

Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes 1899. Edición Oficial Madrid 

1899. 

Catálogo 1900 

Catálogo de la Exposición #acional de Arte. Círculo Artístico. Barcelona: 1900. 

Imp. V. Berdós. 

Catalogue 1900 

Catalogue des objects exposés par la Fonderie Artistique MASRIERA & CAMPI#S, 

de Barcelona, à l’Exposition Universelle de París 1900. 



 

 

 

721 

Círculo Artístico 1900 

Círculo Artístico. Exposición #acional de Arte de 1900. Catálogo. 

Catálogo 1904 

Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes e Industrias Artísticas, Madrid 

1904. 

Catálogo del Museo 1906 

Catálogo del Museo de Bellas Artes de Barcelona, 1906. 

Catálogo 1906 

Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes, Madrid 1906. 

Catálogo 1907 

Catálogo de la V Exposición Internacional de Bellas Artes, Barcelona 1907. 

Catálogo 1908 

Catalogo oficial ilustrado Exposición de Bellas Artes. 1908. 

Catálogo 1909 

Catálogo Exposición Centro de Lectura de Reus, juny 1909. 

Catálogo 1911 

Catálogo VI Exposición Internacional de Arte, Barcelona 1911. 

Liquidació 1931 

Liquidació a subhasta d’una gran col·lecció d’art (...) 10-13 febrer 1931. 

Liquidació 1930 

Liquidació urgent de la col·lecció. Catàleg d’una gran subhasta d’art 31 Març, 1- 4 

abril 1930. Sala Parés 1930. 

Catàleg 1979 

Exposició conmemorativa del 125è Aniverssari de la Fundació de la Caixa Laietana. 

Mataró: 1979. 

Exposición 1958 (Opuscle) 

Exposición centenario Campeny (1858 - 1958), Igualada: Círculo Mercantil, 1958. 



 

 

 

722 

Catàleg 1979 

Catàleg Exposició conmemorativa del 125è Aniverssari de la Fundació de la Caixa 

Layetana. 1979 

CATÀLEGS DE SUBHASTES 

Catálogo 1980 

Catálogo subastas Valentí, Barcelona juny 1980, núm. cat 189. 

Catálogo 

Catálogo de subastas Balclis. Barcelona, març de 1998. 

Catálogo 

Catálogo subhastas Balclis, Barcelona, octubre de 2001. 

Catálogo 2002 

Catálogo subastas Castellana 2002.  

Catálogo 2004 

Catálogo subasta Brok, Barcelona, octubre 2004, núm. cat. 54. 

Catálogo 2006 

Catálogo subasta Balclis, Barcelona, julio 2007, núm. cat. 92. 

Catálogo 2007 

Catálogo subasta Balclis, Barcelona, octubre 2007, núm. cat. 384. 

Catáleg 2010 

Catàleg subhasta Arce, Barcelona, juliol 2010, núm. cat. 540. 

Catálogo Bonanova 2011 

Catálogo Bonanova Subastas, Barcelona, desembre 2011, núm. cat. 902. 

Catálogo Lamas Bolaño 2011 

Catálogo Lamas Bolaño Subastas, Barcelona, desembre 2011. 

Catàleg 2012 

Catàleg subhasta Balclis, Barcelona, maig 2012, núm. cat. 856. 



 

 

 

723 

BIBLIOGRAFIA WEB I RECURSOS ELECTRÒ@ICS 

Subhastes 

<http://www.antiquaria.com>  [Consulta: 18/09/2013]. 

<http://www.articuarius.com>  [Consulta: 03/06//2013]. 

<http://www.artnet.com>  [Consulta: 20/011/2012]. 

<http://www.artprice.com>  [Consulta: 28/02/2011]. 

<http://www.auction.fr>  [Consulta: 09/10/2013]. 

<http://www.balclis.com>  [Consulta: 19/04/2011]. 

<http://www.christies.com>  [Consulta: 05/08/2012]. 

<http://www.invaluable.com>  [Consulta: 23/011/2013]. 

<http://www.setdart.com>  [Consulta: 15/03/2012]. 

<http://www.subarna.net>  [Consulta: 27/02/2013]. 

<http://www.sothebys.com>  [Consulta: 08/05/2011]. 

<http://www.todocolección.com>  [Consulta: 30/01/2013]. 

<http://www.Intl.fedfury.com>  [Consulta: 19/01/2014]. 

 

Casa de Subhastes Subarna (www.subarna.net): Suhbasta General novembre de 2005. 

Lot 265.  

www.christies.com [Consulta: 19/07/2011]. 

Hemeroteques digitals (Diaris i revistes prèviament buidats manualment). 

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA). Biblioteca de Catalunya [recurs en 

línea]. 

Arxius. Premsa històrica digitalitzada [recurs en línea]. 

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona [recurs en línea]. 

Biblioteca Virtual de Prensa Històrica. Ministerio de Cultura [recurs en línea]. 

Hemeroteca ABC [recurs en línea]. 

Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España [recurs en línea]. 

Hemeroteca Diputació de Girona [recurs en línea]. 

Hemeroteca La Vanguardia [recurs en línea]. 



 

 

 

724 

Diba (Diputació de Barcelona). Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades 

[recurs en línea]. www.diba.es/xbcr/ 

Biblioteques digitals 

Archive [en línea]. <http://www.archive.org>  [Consulta: 29/06/2012]. 

Gallica. Bibliothèque National de France [en línea]. www.gallica.fr  [Consulta: 

13/07/2010]. 

Giocanda 

Art al carrer escultures Girona www.girona.cat/sgdap/artalcarrer/obra-fitxa.php?id=14. 

[Consulta: 25/05/2013]. 

 



 

 

 

725 

FO@TS DOCUME@TALS MA@USCRITES 

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 

-Llibre d’Actes de l’Ajuntament, 1911. Tomo 7 (16 novembre - 18 desembre), 

núm. 176. 

-Certificado de nacimiento de Miguel Campeny, Registro civil de nacidos 1862.—

Libro 1º, folio 68 (tomo 96), núm. 270. 

-Certificado de nacimiento de Rosa Campeny, Registro de nacimientos, Juzgado 

Universitat, 28 noviembre, núm. 10.504. 

-Expediente de permiso a D. Agustín Goytisolo para edificar su solar sito en la 

calle Aragón, 1879/80. Comisión 4ª, núm. 1283. 

-Expediente personal relativo al empleado Miguel Campeny. Clases pasivas, núm. 

1031. 

-Expediente personal relativo al empleado José Campeny. Clases pasivas, núm. 

1030. 

-Expediente relativo a la Pensión Fortuny, 1879. Comisión 2ª, série B, núm. 231. 

-Jurado de la Exposición Universal de Barcelona, N.S.226-227, 3.1 Jurat. 

-Exposición, núm. caja 42766. 

-Obres Públiques, expedients nous 1930, núm. 880. 

-Obres Públiques, expedients vells 1912, núm. 13.208. 

Arxiu de l’Ateneu Barcelonès 

-Ateneo Barcelonés. Llibre d’actes dels anys 1890 – 1895, núm, 6. fol. 229. 

-Llibre Actas 34/135 bis, 30/01/1893. 

-Actas Socis 1901-1936. Llibre núm. 212, p. 61. 

Arxiu i Biblioteca de Patrimonio @acional 

Núm. inv. 10185827, Fot. 05. 

Arxiu de la Corona d´Aragó 

Hacienda: Contribución Industrial de Barcelona, 1862. Matrícula. Tarifa 1ª. Todas 

las clases. Inv.1- 12606 (fol. 474 Torneros). 

Arxiu Diocesà de Barcelona 

Parròquies, núm. 242. doc. 45 i 46. 



 

 

 

726 

Arxiu de la Foneria Codina Hermanos (Paracuellos del Jarama, Madrid). 

Libro obras realizadas 1892-1896. 

Libro obras realizadas 1904-1906. 

Libro obras realizadas 1915-1929. 

Arxiu Històric d’Igualada 

-Cadastre 1845. Núm. 4923 

-Certificado de nacimiento de José Campeny. Registro civil de nacidos 1858. 

Núm. 8032. 

-Matrícula Industrial, 1849. Núm. 4954. 

-Matrícula Industrial, 1855. Núm. 4957. 

-Padrón Municipal de Vecinos, 1845. Núm. 2065. 

Arxiu Municipal a El Prat de Llobregat 

-Llibre d’Actes, 1917, fol. 53. 

-Llibre d’Actes, 21/04/1918, fol. 24. 

-Llibre d’Actes, 31/05/1918, fol. 35. 

Arxiu Museu d’Història @atural de Barcelona 

-“Expediente relativo á la adquisición de un grupo escultòrico «La edad de 

piedra» procedente del Palacio de Bellas Artes”. Expedient núm. Id0372. 

Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona) 

-Libro de matrícula. Enseñanza profesional de dibujo, pintura, escultura y 

grabado. Cursos 1874-75 a 1877-78. 

-Llibre d’actes 

Arxiu Reial Cercle Artístic (Barcelona) 

-Libro de Actas 1888 – 1895: 

Acta de la sesión de la Junta Directiva celebrada el 11/02/1889, p. 28. 

Acta de la sesión de la Junta Directiva celebrada el 4/10/1889, p. 41. 

-Libro de Actas 1895 – 1900: 

Acta de la Junta Directiva celebrada el 9/11/1899. Documento núm. 42/2. 

Acta de 4/01/1900, p. 133. 

 



 

 

 

727 

-Libro de Actas Juntas Directivas 1901 – 1902: 

Acta de la Junta Directiva celebrada el 10/01/1902. Documento núm. 63. 

Acta de la Junta Directiva celebrada el 28/03/1902, p. 76, 77. 

-Actas Juntas D del 1902 al 1905: 

31/07/1902, fol. 5. 

-Actas de Juntas Generales 1888 a 1902 

Junta general, 7/11/1892, fol. 55. 

Junta general, 30/06/1899, fol. 102 a 104. 

-Actas juntas I, del 1895 al 1900 

13 desembre 1899. fol. 102, 103. 

4 gener 1900, fol. 133, 134. 

1 febrer 1900, fol. 138. 

23 febrer 1900, fol. 144. 

10 gener 1900, fol. 52. 

Arxiu de la Catedral de Barcelona. 

Llibre de Baptismes 1787 a 1789, núm. 33 (fol. 115). 

Arxiu de la Diputació de Barcelona 

Acadèmia Provincial de Belles Arts. 1386, expedient núm. 7 

Arxiu del Cementiri del Poblenou de Barcelona 

-Expediente relativo a la petición formulada por D. José Campeny, en nombre y 

representación de Dª Elena Wim, para construir un Panteón en el solar num. 466 

del recinto protestante del Cementerio del Este. Exp. 3877 (Caixa Panteons 20). 

-Expediente relativo al permiso para obtener unas fotografias de la tumba menor 

nº 9, Via San Juan Bta. del Cementerio S.O, interesado por D. José Campeny en 

nombre de D. José Borri. Exp. 2771. 

-Expediente relativo a la petición formulada por D. Cirilio Alexander para 

colocar un monumento en la tumba nº 480, del Recinto Protestante al 

Cementerio del Este. Exp. 5775. 

-Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas núm. 

452 y 480. Recinto protestante del Cementerio del Este, interesado por Don 

Cirilio Alexander. Exp. núm. 7097. 



 

 

 

728 

-Expediente relativo al permiso para efectuar varias obras en la tumba núm. 85 

del R.P. del Cementerio del Este propiedad de Don Cirilio Alexander, solicitado 

por Don Francisco Mercadal. Exp. núm 9929 (Caixa Panteons 44). 

Biblioteca de Catalunya. Barcelona  

-Carta de Josep Campeny dirigida a D. Eusebi Güell, 1906. Autògrafs, M.S.2283, 

núm. 22. 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i Geltrú 

-Actes de la Junta Directiva de la B.M.V.B, des de 1887 a 1890. 

-Epistolari Joan Oliva. De Josep Campeny a Joan Oliva. 1/06/1885. Oliva/ 235. 

-Epistolari Joan Oliva. De Víctor Balaguer a Joan Oliva. 5/06/1885. Oliva/ 238. 

-Epistolari Joan Oliva. De Víctor Balaguer a Joan Oliva. 1889. Oliva/ 2227. 

-Epistolari Joan Oliva. De Joan Oliva a Víctor Balaguer. 2/01/1890. Oliva/ 1031. 

-Epistolari Joan Oliva. De Joan Oliva a Víctor Balaguer. 5/01/1890. Oliva/ 1035. 

-Epistolari Joan Oliva. De Josep Campeny a Joan Oliva. 24/01/19890. Oliva/1024. 

-Epistolari Joan Oliva. De Joan Oliva a Víctor Balaguer. 29/06/1890. Oliva/1161. 

-Epistolari Joan Oliva. De Joan Oliva a Víctor Balaguer. 8/04/1890.Oliva/1067. 

-Epistolari Joan Oliva. D’Antoni García Llansó a Joan Oliva. 11/06/1890. 

Oliva/1083. 

-Epistolari Joan Oliva. De Josep Campeny a Joan Oliva. 3/01/1890. Oliva/1049. 

-Epistolari Joan Oliva. De Josep Campeny a Benach Barceló, Josep Antoni Pollés 

i Oliver. 20/11/1890. Oliva/1481. 

Epistolari Joan Oliva. De Víctor Balaguer a Joan Oliva. 10/10. Oliva/268. 

-Epistolari Manuel Creus. Madrid 1889. Creus /159. 

-Epistolari Manuel Creus. 11/02/1891. Creus/193. 

Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja, (Barcelona) 

-Llibre de Professors 1775 – 1967. 

Registre Civil de Barcelona 

-Certificat de Defunció de Josep Campeny Santamaria, 21 febrer 1922. Districte 

de la Concepció, fol. 310, núm. 156. 

-Certificat de Defunció de Pablo Campeny Torres, 16 novembre 1898. Districte de 

Sants, núm. 503. 
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DOCUME@TS MA@USCRITS 

 

@úm. 1 

Certificat de baptisme de Jaume Ignasi Anton Campeny Vellbé, avi de Josep Campeny. 

«Als vint, y sis de dit mes, y any per mí Dr / Onofre Bidiellas Prevere, y Domer 

fou bate/jat Jaume Ignasi Anton fill llegitim, y na/tural de Pau Campeny Fuster, y 

de Rosa / Campeny, y Vallbé conjuges. Foren padrins / Jaume Alias Mestre Veler, 

y Ignasi i Clave/ria muller de Ignasi Claveria mestre de / casas. Tots habitants en 

Barcelona. 

[ACB: Llibre de Baptismes 1787 a 1789. Núm. 33, fol. 115]. 

 

@úm. 2 

El document referent al «Padrón Municipal de vecinos» està estructurat en forma de 

graella, per tant, hem posat els títols a la part superior, i a continuació el text, que 

separem mitjançant guionets. 

«Calle Rambla / Cuarto- nombres- apellidos- fecha del nacimiento- dia, 

mes, año, edad- estado- destino u ocupacion calidad- naturaleza / 1º- 

Jayme- Campeny -59- casado- tornero- Barcelona / Esperanza- Torres- 

consorte Igualada / Miguel- hijo- 26- junio- 1826- 21- soltero- Igualada / 

Pablo- Campeny hijo- 12- agosto- 1818- 29 casado- tornero- Igualada / 

Rosa- consorte- Valls / Miguel- Riba #ieto- 25- Abril- 1828- 19- soltero- 

Igualada / Antonio- Riba- 21- #ov- 1830- 17 soltero- Igualada / Juan- 

Conti- 1º- octubre- 1829- 27- soltero- Igualada.» 

[AHI: Padrón Municipal de vecinos, 1845, núm. 2.065]. 

 

@úm. 3 

Certificat de naixement de Josep Campeny Santamaria. 

«#acimiento de José Gabriel Francisco de Asís / El día 6 Agosto 1858 / A 

la hora de las 7 de la mañana / En la calle de S.Isidro / núm 15 cuarto / Es 

hijo legitimo / Padres Profesion Pueblo de su naturaleza Provincia / Pablo 

Campeny tornero Igualada Barcelona / Rosa Santamaría Valls Tarragona / 

Abuelos paternos / Jaime Campeny tornero Barcelona Barcelona / 

Esperanza Torres Igualada Barcelona / Abuelos maternos / Mariano 
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Santamaría Segador Valls Tarragona / Teresa Briansó Valls Tarragona / Se 

bautiza en la parroquia del » 

[AHI: Registro civil de nacidos 1858. Naixement  Josep Campeny, núm.348]. 

 

@úm. 4 

Certificat de baptisme de Josep Campeny 

«El infrascrito Pbro. Vicario de Sta. Maria de Igualada, Obispado / de Vich, 

Provincia de Barcelona. Certifico: que en unos de los libros de bautismo / del 

archivo de la misma se halla la partida siguiente / En la Villa de Igualada, 

Prov(inci)a de Bar(celo)na, Obis / pado de Vich, á siete Agostode mil ochocientos 

cin/cuenta y ocho el Dr. Francisco Jolis Pbro.Vicario / mutual de la parro(quia) 

Igl(esia) de la misma ha bau/tizado solemnemente á José,Gabriel,Francisco, na / 

cido el día antes á las siete de la mañana hijo / legitimo de Pablo Campeny  

tornero de Igualada / y Rosa Santamaria consortes de Valls. Abos. / Patos. Jaime, 

Idem de Barcelona y Esperanza Torres / de Igualada. Abos. matas. Mariano, 

segador de Valls / y Teresa  Briansó de Idem. Fueron padrinos Ga/briel 

Tonchuver de Rieula ( Francia) y Esperan / za Riba de Igualada de lo que doy fe 

Víctor Massanés Pbro. Y por ser verdad libro el presente testimonio en / Igulada 

a diez y ocho Julio de mil ochocientos / ochenta y dos / Juan Freixa Pbro.» 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny Santamaria, núm. 

231]. 

 

@úm. 5 

Certificat de baptisme de Josep Campeny Santamaria 

«El infrascrito Cura párroco de Sta Maria de Igualada, Provincia de 

Barcelona, Obispado de Vich; Certifica hallarse entre las / partidas 

bautismales la siguiente. / En la Villa de Igualada, pro(vinci)a de 

Bar(elo)na Obispado de Vich á siete Agosto de mil ochocientos cincuenta / y 

ocho el Dr.Francisco de Asis Jolis Pbro. Vicario mutual de la parro(qui)a 

Igl(esi)a de la misma ha bautizado solem / nemente á José Gabriel 

Francisco nacido el día antes / á las siete de la mañana hijo legítimo de 

Pablo Cam / peny tornero de Igualada, y Rosa Santamaria con / sortes de 

Valls. Ab(uel)os pat(ern)os: Jaime idem de Barcelo/na y Esperanza Torres 
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de Igualada. Ab(uel)os mat(ern)os Mariano tejedor de Valls y Teresa 

Briansó de Idem. Fueron padrinos Gabriel Tonchuver Ojalatero de Rienta 

(Francia) y Esperanza Riba de igualada. / De lo que doy fe Victor Massanes 

Pbro. / Doy fe Igualada tres Abril año del suelto. / Antonio Montaner. 

[AMCB: Expedient relatiu a la Pensió Fortuny, 1879] 

 

@úm. 6 

Certificat de naixement de Miquel Campeny Santamaria. 

El día 14 del mes enero de 1862 y hora/ de las 10 noche / #ació un niño en 

la calle St. Jeronimo núm 16 piso 1º / Hijo legitimo de D. Pablo Campeny / 

#atural de Igualada / Oficio ó profesión Tornero / Y de Dª Rosa Briansó / 

#atural de Valls / Abuelos paternos: D. Jayme Dª Esperanza Torres / 

Abuelos maternos: Mariano Dª Teresa Briansó. / Ha sido bautizado hoy día 

de la fecha en / la parroquia de Catedral con los nombres / de Miguel José 

Francisco / Barcelona 17 de enero 1862 /. 

[AMCB: Registre Civil de Nascuts 1862. Libro 1º folio 68, tomo 96, Miguel Campeny 

núm. 270]. 

 

@úm. 7 

Assignatures que cursà Josep Campeny a l´Escola de Belles Arts, Llotja. 

«Curso de 1874/ 75. / Campeny Santamaría, José ( Igualada) Provincia 

Barcelona / Pago del segundo plazo de matrícula : id. / #º de matrícula : 29 / 

Menciones honoríficas : 1ª / Dibujo antiguo- nº 29: 1ª Mención honorífica / 

Escultura (antiguo)- nº 11 / Anatomia pictórica - 23 / Perspectiva- 23. / Curso de 

1875/ 76. / Escultura - 3ª Sección composición: Menciones honorificas 1ª-2ª / 

Anatomia- 13 / Perspectiva- 14 / Dibujo antiguo- 10. / Curso de 1876/ 77. / 

Assignatura de dibujo antiguo- nº 10 / Escultura - Antiguo- nº 1 / Sección 2ª 

natural: Menciones honorificas por figura. / Sección 3ª por: Mención honorífica 

por estatua / Assignatura Anatomia pictórica- nº 9 / A. Perspectiva- 12. / Curso 

1877/ 78. / Anatomia pictórica - nº 27= APROBADO. / Assignatura Perspectiva- 

nº 37= APROBADO / Teoria i Hª Bellas Artes- nº 26 / Escultura: 1ª Sección 

Antiguo- nº 7 / 2ª  Seccion #atural= ME#CIO#ES HO#ORIFICAS / Por 

extremos / 3º Plieges » 
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[ARACBASJ: Libro de matrícula, enseñanza profesional de Dibujo, Pintura, Escultura 

y Grabado.Cursos 1869/ 70- 1879/ 80]. 

 

@úm. 8 

Sol·licitud per partipar a la Pensió Fortuny. 

«Abril 9/ 79/ A la Comisión 2ª/ Exmo. Corporación / El abajo firmado de 20 años 

de edad natural / de Igualada Provincia de Barcelona residente en / esta Calle de 

Ronda de St. Antonio nº 73 pº 2. Solicita tomar parte en las proximas oposiciones 

para / llenar la bacante de la pensión Fortuny cumpli / endo las prescipciones que 

para ello se marcaron / en el reglamento. / Fabor que espera recivir no dudando / 

de la bondad de V.E que Dios guarda muchos/ años. / Josep Campeny Santamaria 

/ Al Exmo. ayuntamiento Barcelona 9 Abril 1879». 

[AMCB: Expediente relativo a la Pensión Fortuny. Año 1879, comisión 2ª, Série B, Nº 

231]. 

 

@úm. 9 

Temes per realitzar la prova de la Pensió Fortuny. 

«Jurado de la Pensión Fortuny / En la ciudad de Barcelona a las 18 de 

junio de mil ochocientos setenta y nueve, reuniéndose el jurado a las ocho 

de la mañana en los locales de la Academia de Bellas Artes, bajo la 

presidencia del MS Sr. Alcalde D. Enrique de Duran, con assistencia de los 

Sres. Rigalt, Vallmitjana, #ovas, Mirabent, Miguel y Vidal, al objeto de 

proceder al segundo ejercicio de oposición, consistente en modelar en barro 

ó cera, a voluntad del opositor, en el  término de ocho horas, un boceto 

sobre asunto sacado a la suerte, de entre varios que previamente haya 

elegido el jurado. Procedióse acto continuo a la elección de los asuntos, 

habiendose escogido y numerado los siguientes: #úmero 1.- Daniel 

triunfante / 2.- El mártir del cristianismo / 3.- Salomón / 4.- El angel del 

Juicio final / 5.- St. Juan Bautista predicando en el desierto. 6.- St. 

Sebastian / 7.- St. Jerónimo / 8.- El hijo pródigo / 9.- El Almogaver 

/Habiéndose sorteado el opositor que debía de sacar por suerte el número 

del tema, correspondía a D. José Llimona, quien sacó a la suerte el tema 

señalado del número ocho, o sea El hijo pródigo. Leyóse seguidamente en 
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alta voz el texto de la Sagrada Biblia que hace referencia al tema, se 

entregó este a los opositores facilitándoles además el tomo que contiene el 

expresado texto, por si deseaban consultarlo.Colocados ja los expositores 

en los sitios correspondientes a las nueve de la mañana, se les hizo presente 

que debían  tener terminado el boceto a las cinco de la tarde; 

encargandoles asimismo que cada uno pusiera el nombre de su boceto, y 

que el viernes próximo hicieran una reproduccióndel mismo. / El Alcalde 

Presidente » 

[AMCB: Expediente relativo a la Pensión Fortuny, Escultura 1879]. 

 

@úm. 10 

Resolució de la Pensió Fotuny. 

«Jurado de la pension Fortuny / Sesión del día 11 de setiembre de 1879 / 

Habiendo espirado en el día de ayer / el plazo de sesenta días laborables 

concedido a los / opositores, para la práctica del cuarto ejercicio / 

consignado en el programa, reunióse el Jurado / á las diez y medía de la 

mañana en la  Academia de Bellas Artes bajo la presidencia del M.Iltre. 

Sr. Alcalde Const. D. Enrique de Duran, asistien/do los Sres. Rigalt, Vidal y 

Valenciano, Mirabent,/ Miquel y Badía, Vallmitjana y #ovas, al objeto/ de 

calificar los trabajos practicados y resolver acer/ca  del opositor que fuere 

considerado por el/ Exmo. Ayuntamiento. / Despues de examinadas 

detenidamente/ las estátuas ejecutadas por los opositores durante el/ 

expresado ejercicio el Jurado calificó en la si / guiente conformidad. / 

Respecto de la de D. Enrique Clarassó; poco / feliz en la composición, 

vulgar en el rostro y falta / de proporciones. / En cuanto á D. Eduardo 

Batista Alen/torn; mal sentada la estatua, fracmentos des / proporcionados, 

trozos, en cambio, ejecutados con / notable habilidad, sobre todo en la parte 

superior / del torso. / Por lo tocante á la de D. José Montserrat / falsa 

actitud y desproporción en varias partes / del cuerpo, testas, empero, bien 

sentida y perfectamente modelada. / La de D. Mariano Sanjenís; floja de / 

concepto, violenta en la actitud, pero en cambio / ejecución delicada en 

algunos trozos. / La de D. Jose Ferrer; pobre en el concepto / y en la 

ejecución. / Por lo que atañe á la de D. José Cam / peny; extremidades bien 

modeladas, pero la ca/beza y el tronco poco felices. / En cuanto á la de D. 
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José Llimona; concepto y omposición acertadas, feliz la ex / presión del 

rostro, alguna flojedad en la termina / ción de algunas partes ./ Constituido 

despies el Jurado en el Salon de / sesiones de dicha Academia consignó 

desde luego / la grata impresión que le habían producido los  / trabajos 

practicados por los opositores, los cuales /  ... patentemente en los jovenes 

hijos de Cataluña / un decidido estudio y notable adelanto en el Arte de / 

Escultura; acordando manifestarlo así al Excemo. / Ayuntamiento. / 

Pasando despues á la resolución del Jurado / respecto del opositor que 

debia proponerse para la/ pensión acordóse sin vacilación y por 

unanimidad / proponer a D. José Llimona Bruguera, por haber sobresalido, 

principalmente en la ejecución de la es / tatua, entre los demás opositores; 

recordando también que, por el mérito especial de algunas de las / partes de 

sus respectivas estatuas, se concediera una / mención honorífica á los 

opositores D. Eduardo Ba / tista Alentorn y D. José Montserat. / Llamados 

seguidamente todos los opositores / el M.I.Sr. Alcalde les manifestó  el 

juicio y acuer/do del Jurado, añadiendo que en la primera sesión que 

celebrase el Exmo. Ayuntamiento propon/dría  que se vaciasen en yeso para 

conservar un du/radero recuerdo de las oposiciones, las estatuas del / 

opositor propuesto para la pensión y de los premiados / con mención 

honorífica D. Eduardo Batista Ale / ntorn y D. José Montserrat. /Acordó 

despues el Jurado que todos los trabajo de/ los opositores estuviesen 

expuestos al público en dicho salon/ de sesiones durante los días 13, 14, y 

15 de los corrientes / de las doce a las cuatro de la tarde; y se levantó la 

sesion».  

[AMCB: Expediente relativo a la Pensión Fortuny, Escultura. Año 1879. Comisión 2ª, 

núm. 231, série B]. 

 

@úm. 11 

Fragment d’una carta del bibliotecari de la biblioteca Víctor Balaguer, Joan Oliva, envià 

a aquest últim, que es trobava a Madrid, una carta on explica que Josep Campeny 

enviarà l’obra #eptú de Damià Campeny. 

«Exmo. D. Víctor Balaguer / [...] Esta tarde ha estado aquí un sobrino del 

escultor catalán Campeny, el cual ha prometido enviar el boceto en barro de un 

#eptuno ( 1 metro altura) hecho por su tio [...]Oliva Milà. [...]». 
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[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 235. Data: Dilluns 1 de juliol de 1885] 

 

@úm. 12 

Resposta, des de Madrid, de D. Víctor Balaguer a la carta anterior on manifesta el seu 

interès en l’obra #eptú de Damià Campeny. 

«Madrid 5 junio 1885 / [...] #o deje v. de la mano lo del boceto / de Campeny. La 

colección de produccio / nes artísticas de catalanes, ha de ser objeto / de nuestra 

predilección [...]» 

[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm.238. Data: 5 de juny de 1885]. 

 

@úm. 13 

Responsabilitat de Quintes. 

«#egociado Central / Barcelona Mayo 1º/ 97 / Responsabilidad de quintas. / En 

esta fecha comparece Don José Cam / peny Santamaria, y a fin de que conste en 

su expe / diente personal, exhibe la licencia absoluta librada / por el Jefe de 

Batalla de Reserva de Gracia nº 11/ con fecha 20 de Mayo de 1886, registrada al 

folio 11 / vuelto de la que resueta haber cumplido su em/peño el día 8 de abril del 

mismo año. / En fe de lo cual y para que conste / en el expediente personal, firma 

la presente conmigo/ el Jefe de #egociado de todo lo que certifico / José 

Campeny». 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado José Campeny. Clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 14 

Soci de “número” al Reial Cercle Artístic. 

«Acta de la sesión de Junta Directiva celebrada / el 11 de Febrero de 1889. / 

Presidencia de Don José Masriera. / Abierta la sesión aprobose el acta de la 

anterior / y quedaron aceptados sócios de número segun pro/puesta, D. Felix 

Laureano, D. Luis Cortés, D. Jose Ar/met, D. Joaquin de Campos, D. Ramon 

Casas, D / Ernesto Soler, D. José Campeny, / D. Guzmán Ara/ñó  D. Camilo 

Llisergas, D. Emilio Fernandez y D. / José Cusachs. – Transeuntes.- D. Manuel 

Puig, / D. Sebastian Juyent, D. Luis Carmona y D. Jaime Serra / [...]». 
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[R.C.A: Libro de Actas 1888 – 1895. Acta de la Junta Directiva celebrada l’11 de Febrer 

de 1889, p. 28]. 

 

@úm. 15 

Acta de la Junta Directiva del Reial Cercle Artístic on és nomenat membre del jurat del 

concurs convocat per l’erecció del Monument a Claris 

«Acta de la Junta Directiva celebrada el 4 octubre de 1889. / Presidencia de D. 

José Mariera. /Abierta la sesión leyóse el acta de la anterior, que / fué aprobada./ 

Dióse inmediatamente lectura de una comuni/cación de la Comisión Ejecutiva del 

Monumento, a / Claris, en la que accediendo á lo solicitado por el Cír/culo, 

concede á este el nombramiento de tres artistas / para formar jurado unidos á 

dicha Comisión, en / el concurso abierto para el Monumento expresado. En / 

consecuencia procedióse á dicho nombramiento, resul/tando elejidos los Sres D. 

Andreu Aleu, D. José Camp/peny y D. Francisco Rogent./ [...]». 

[R.C.A: Libro de Actas 1888 – 1895. Acta de la Junta Directiva celebrada el 4 d’octubre 

de 1889, p. 41] 

 

@úm. 16 

Fragment de carta que Víctor Balaguer adreça a J. Oliva demanat-li que envii les seves 

obres literaries a J. Campeny. 

«Mi querido Oliva [...] 1º Enviar una edición completa de / mis obras á Campeny, 

escultor, calle de Ara / gón [...] Víctor Balaguer». 

[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 2.227. Data: 1889]. 

 

@úm. 17 

Fragment d’una carta de J. Oliva, bibliotecari de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 

on explica a Víctor Balaguer que escriurà a J. Campeny per demanar-li com necessita 

les caixes per enviar les obres que aquest vol donar al Museu. 

«2 enero 1890 [...] Hoy escribiré al Sr Campeny para enten / dernos respecto á 

las dimensiones de la caja / que necesita para mandar las esculturas, pues no sé 

que enviarle con el solo dato / de que son 25 los grupos que nos regala [...]». 

[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm.1031. Data: 2 de gener de 1890]. 
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@úm. 18 

Fragment d’una carta de J. Oliva on diu a Víctor Balaguer que jan s’han posat d’acord 

amb J. Campeny de com enviar les terracotes. 

«[...] Domingo 5 enero 1890 [...] El Sr. Campeny me ha contestado y / estamos ya 

acordes en el modeo de / ir mandando y recibiendo los / barros/ Oliva Milà.» 

[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta1035. Data: 5 de gener de 1890]. 

 

@úm. 19 

Carta de Josep Campeny a la Biblioteca Víctor Balaguer on agraeix els llibres que li van 

enviar i també fa referència a les obres que dona al Museu. 

«Bna 3 enero 1890 / JD ???J. Oliva / Villanueva / Muy señor mio / y querido 

amigo /Recibí a su tiempo / los dos paquetes de / libros que D. Víctor / á tenido 

habien regalarme / sobre lo de la / caja creo que con / una que tenga / 6 palmos 

en cuadro / se bastaria pues / podemos mandarla / hacer 3, ó 4 viajes. / Los 

modelos  que doy para el / Museo son una / reproducción de / todos los barros 

cocidos / mios. Ahora son / como 25 los que / tengo molde y / que podran figu / 

rar en el Museo, y / mas adelante ame / dida que baya / haciendo, tendre especial 

gusto, en // mandarles siempre / una reproducción / como en estos / barros hay de 

/ todos tamaños el / que coge mas de / alto son como / 5 palmos y comben / dria 

que la caja / sus dimensiones no / rajen de 6 palmos / interinamente ten / go 10 

para poder / le entregar, y / entre 3, ó 4 semanas / podre completarle / el numero 

25. / Asi es que yo / creo que con una / caja se bastara / para el transpor / te de 

mis esculturas / y á si yo tendre / tiempo para man / dar coser a muchas / que me 

faltan / Saviendo puede / v. mandar en todo / lo que se le afecta / soy de vafen y / 

amigo / J. Campeny ». 

[MBVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 1049. Data: 3 de gener de 1890] 

 

@úm. 20 

Carta de Josep Campeny al Museu Biblioteca Víctor Balaguer. 

Barcelona 24 Enero 18890 / SD. Oliba // Muy señor / mio y querido / amigo; esta 

mañana / á eso de las 10 han / venido abuscar la caja / pues esta 

convenientemente-//mente embalado, hay / 8 figuras entre ellas / el #eptuno 

original / de mi tio, / Luego de recibida / la caja sirbase man//darla otra vez, junto 

/ con los (ensanalls ) / lo que me han / dado nuestro trabajo / el recojerlos / 
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Sirbase saludar á / los amigos y v.man/de cómo guste a/su amigo y servidor//Jose 

Campeny. 

[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 1024. Data: 24 de gener de 1890.] 

 

@úm. 21 

Carta on J. Oliva explica que va anar un “vaciador” a la Biblioteca per fer un buidat de 

l’obra El Escándalo de J. Campeny. 

«29 julio 1890 / Exmo. V.D. Víctor Balaguer / [...] Ayer por la mañana llegó el 

joven va / ciador enviado por Campeny para montar / El Escándalo; por la tarde 

le ayudé á componer los desperfectos que sufrió en el camino / el grupo y quedó 

montado y colocado en / la Biblioteca acorde mismo, de modo / que el vaciador 

pudo regresar á Bar / celona ayer. Sin poder consultar a nadie, pues no vino 

ningún individuo de / la Junta, más que los Sres. Pollés y Santa / cana unos 

momentos, me pareció que / debía darse algo á este joven y le di / 25 pts. Para 

pagarse los gastos del viaje y / fonda y para recompensar su trabajo / También 

coloqué en el Salón de pin / tura el busto de V. [...] / Oliva». 

[BMVB: Epistolari J. Oliva. Carta núm. 1161. Data: 29 de juliol de 1890] 

 

@úm. 22 

Nomenament com a professor de l´Escola. 

«Reg(is)tro nº 1177 / Sr Don José Campeny Santamaria / Gobernación / 

Gracia 23 Abril 1891 / El jurado, que en cumpli / miento del acuerdo del 

Ayuntamiento  / de mi presidencia se constituyó p(ar)a/ el examen de las 

solicitudes recibidas / en el concurso para la provisión de las Catedras y 

plazas del Ayudantes de la / Escuela Municipal de Artes y Oficios de / esta 

villa teniendo en cuenta sus condiciones y meritos adjudico á V. la / catedra 

de Dibujo de figura y paisa / je; Copia del yeso en figura; Copia del yeso en 

adorno; Modelado, vaciado y talla/ de dicha escuela ; habiendo ratificado 

el Ayuntamiento en sesión de 10 del actual, tan merecida designación. / Lo 

que participo á V. para / su con(ocimien)to y efectos corresp(ondien)tes este 

nombramiento p(ar)a el ejercicio de su honroso cargo en La época y forma 

corres / pondientes y de conformidad a los acuerdos / adoptados por la 

susodicha corporación». 
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[AMCB: Expediente relativo al empleado D. José Campeny Santamaria, clases pasivas, 

núm.231]. 

 

@úm. 23 

«Sr D. José Campeny / Gobernación Gracia Sep(tiem)bre 13/ 92 / El 

Ayuntamiento de mi / presidencia en sesión del / día 2 del actual acordó que 

/ pase V. a desempeñar la cá/tedra de cópia del yeso en fi/gura y adorno y 

modelado, / vaciado y talla de la escuela / Municipal de artes y oficios/ de 

esta villa, con el haber  consignado en presupues / to y cesando por lo tanto 

en la que interinamente ve / nia V. desempeñando. / Dios » 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado José Campeny, clases pasivas núm. 

231]. 

 

@úm. 24 

«Hay una poliza de 8ª clase= año 1893=3 pesetas / El Ayuntamiento 

Consistorial de la villa de / Gracia= Por cuanto en uso de las facultades 

que / le confiera la ley organica municipal vigente / y atendidas las 

circunstancias que concurren en D. Jose Campeny esta corporación, por 

acuerdo de diez de abril de mil ochocientos noventa /  y uno, tuvo a bien 

nombrale para ejercer el destino de Catedratico de la Escuela de Artes y 

Oficios con un sueldo de mil quinientas  las / pesetas anuales= Por tanto y 

con arreglo a lo / prevenido en la disposición 2ª de la Instruc / cion de 28 de 

#oviembre de 1851 de expedirle al referido catedraticoD. Jose Campeny el 

presente / titulo, para que desde luego y previos los re / quisitos legales, 

pueda entrar en el ejercicio / del citado empleo, en el cual le seran 

guardadas / todas las consideraciones que le corresponden / Y se previene 

que este titulo  quedara nulo y / sin ningun valor ni efecto si se omitiera / 

cumplase el decreto mandando dar la posesión y el certificado de haber 

tenido esta efecto en la forma correspondiente; no debiendose sin estos 

requisitos, acreditar sueldo alguno al interesado= Gracia quince Marzo de 

mil ochocientos noventa y tres = El  Alcalde= Miguel  Gausachs= P.t. del 

Ayuntamiento= El SecretarioElias Calvo=Fernandez= Hay el sello del 

Auntamiento= Titulo de Catedratico de la Escuela  municipal de Artes y 
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Oficios de este  Ayuntamiento a favor de D. José Campeny / Decreto: 

Cumplase lo mandado por el Ayuntamiento de mi presidencia en  su 

acuerdo referido y certifiquese la fecha en que D. José Campeny, tomo 

posesion del cargo de Catedratico de la Escuela de artes y Oficios por el 

Jefe de que dependa a tenor de lo dispuesto en el articulo 3º del Real 

Decreto de 28 de #oviembre  de 1851, despues que se haya registrado este 

titulo en secretaria archivandose en ella la copia que autorizada  por mi, es 

adjunta. / = Gracia quince de Marzo  de mil ochocientos noventa y tres= El 

Alcalde= Miguel Gausachs / Diligencia= Queda registrado el  precedente 

titulo bajo el numero ciento veinte y ocho y archivada la copia en esta 

dependencia, con arreglo al articulo 6º del Real Decreto de 28 de 

#oviembre de 1851=El Secretario= Elías Calvo= D.Juan Janer y Janer 

secretario de la Escuela de Artes y Oficios del Ayuntamiento constitucional 

de la villa de Gracia= Certifico : que D. Jose Campeny tomo posesion en 

veinte uno de Mayo de mil ochocientos noventa y uno del cargo de 

Catedratico de la Escuela de artes y oficios, habiendo cumplido con todas 

las formalidades prevenidas por el Real Decreto e Instrucion de 28 de 

#oviembre de 1851= Gracia  diez y seis de marzo de mil ochocientos 

noventa y tres = El Secretario= Juan Janer Janer Vº Bº= El Director= 

Felipe Steva y Planas= Hay el sello de la Escuela de Artes y oficios. / 

Gracia 16 de Marzo de 1893. / Es copia / El Alcalde Miguel Gausachs.» 

[AMCB: Expediente relativo al empleado José Campeny, clases pasivas, núm. 231]. 

 

@úm. 25 

Vicepresident del Reial Cercle Artístic. 

«Acta de la Junta General del 7 de #obre. de 1892 / Presidencia de D. Leopoldo 

Roca / Despues de leida el acta de la sesión anterior / fué aprobada /. El Sr. 

Masriera tomó la palabra para expli/car el acuerdo para la conduccion [?] de la 

corona [?] á Ramón Canudas y pide sea como á precedente, a fin de que, en 

cualquier caso de defunción de algun artis/ta quede la Junta Directiva con 

poderes para ha/cer lo que crea por conveniente/. Leyeron la carta dirigida por el 

Sr Atché / á la presidencia, renunciando el cargo de Vice presidente. / Por 

aclamación unanime se eligio para desem /peñar el cargo de Vice presidente á D. 

José Campeny/. Procediose al sorteo para amortizar acciones de billar de 
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carambolas, saliendo los numeros 16 y 20. / Leyeronse las cuentas de la corona 

de Ramón / Canudas siendo aprobadas y que el sobrante de [?]/ pesetas quede á 

favor del Circulo. / Se admitieron en clase de socios transeuntes / á los Sres. D. 

Ricardo Alampart [?] y D. Antonio Bri/garolas. / #o teniendo otros asuntos de 

[?] / El Presidente / Leopoldo Roca (signat) / El Secretario / J. Pellicer Mon [?] ( 

signat) » 

[RCA: Actas de Juntas Generales 1888 a 1902, p. 55] 

 

@úm. 26 

Carta de Josep Campeny on sol·licita a la Biblioteca Víctor Balaguer el bust de 

Frederich Soler per una manifestació de dol. 

«Estudio de escultura / Aragón 317/ entre Rambla de Cataluña y Paseo de Gracia 

/ Barcelona/ José Campeny / BLM / a D. José Antonio Benoche [?]/ o D. José 

Pollés / Muy senyores míos / y amigos, tengo el / compromiso formal, / contando 

con la vene /bolencia de v.des de / prestar el busto de / Pitarra que tube el / gusto 

de enviar a / esta Biblioteca, El / busto es para una / manifestación de / duelo que 

se preparava / en el momento / de morir tan in /signe Dramaturgo; / hagan el 

fabor / de entregarlo al / dador y tan pronto / como haya servido / para  tal objeto 

me / cuidaré yo mismo / de remitirselo, / Doy a valer las mas / espresibas gracias 

/ anticipadas y dispon / gan de su afectuoso / SL [?] y amigo q.b.s.m / José 

Campeny / Barcelona 20 #ovembre 94» 

[BMVB: Epistolari Joan Oliva. Carta núm. 1481. Data: 20 de Novembre de 1894]. 

 

@úm. 27 

Montserrat. Primer Misteri de dolor: 

«Los infraescritos artistas escultores y pintores de Barcelona profesores de 

estética e historia del arte y socios correspondinetes de la real Academia de 

Bellas artes de san Fernando de Madrid, invitados a dictaminar por el Vice-

presidente de la Comisión erectora del primer Misterio de Dolor que debe 

colocarse en la via-crucis de Montserrat, sobre un boceto que represena un Jesús 

en oración; despues de maduro examen de la obra acuerdan por unanimidad que 

ésta presenta todas las buenas cualidades requeridas por el asunto y su desarrollo 

aplicable a la escultura monumental, pues, en efecto, lo mismo la pureza de lineas 

que el claro-oscuro, el caràcter de la figura y su valor expresivo, producen por 
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igual los bellos efectos de la forma y la emocion del espiritu cristiano. Y para que 

conste donde convenga, firmamos la presente en Barcelona, a veinte y seis de 

Marzo de mil ochocientos noventa y siete. Torcuat Tasso (signat), Tomás Moragas 

(signat), José Maria Marqués (signat), Francisco Tomás Estruch (signat), José 

Ferrer Vidal (signat), José Carcassó (signat), A. Vallmitjana Abarca (signat)» 

[ADB: Parròquies, núm. 242, doc.46]. 

 

@úm. 28 

Misteri de Dolor de Montserrat: 

«La Junta organizadora de la Peregrinación / Teresiana á Montserrat á E.J 

reverentemente / expone: / Que habiendo determinado, hace algunos / meses, 

erigir en Montserrat el Primer Misterio de Dolor / del Rosario Monumental, y 

encomendado la ejecución de dicha obra al escultor de esta ciudad Sr. Campeny; 

/ y como quiera que el Círculo artístico llamado de / San Lucas desechó varios 

bocetos presentados por / dicho señor, á fin de ser aprobados, así como también 

desechó el que por nuestro consejo ha desarrollado / después el artista en un 

modelo ya terminado, del cual acompañamos á V.E.J algunas copias fotograficas 

/, así como el honroso y favorable dictamen que ha / merecido de parte de artistas 

de nota: en vista de / ello suplicamos á VE.J se sirva de disponer lo que / el 

superior criterio de V.E.J estimase conveniente. / Dios guarde á V.E.J muchos 

años / Barcelona 12 de abril de 1897 / El Presidente / Pedro #uet Canonigo / El 

secretario Juan B. Altes Pbo. / 

[ADB. Parròquies núm. 242, doc. 46]. 

 

@úm. 29 
«Barcelona 12 de Abril de 1897 / Pase esta instancia con el docu/mento las 

fotografias que le acom/pañan del MS [?] Abad de Montse/rrat á fin de que se 

sirva informarnos / cuanto se le ofrezca y parezca./ Por cuando de S.E.J [?] el 

obispo mismo / Dr. Sebastian Puig Pbe.» 

[ADB: Parròquies, núm. 242, doc. 46]. 
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@úm. 30 

«En virtud del anterior decreto, paso á manifestar V.E.S / que, atendido el 

favorable dictamen que ha merecido de tan respectables / artistas que firmo la 

adjunta certificación, y uno de los bocetos que representan a / Jesús puesto en 

oración de entre las fotografias que se acompa/ñan, por lo que á mi toca, no 

tengo inconveniente en que este sea el preferido / para que forme parte del 

monumental via Crucis, que está instalando / camino de la cueva, salvo siempre el 

superior criterio de V.E / Montserrat 15 de abril 1897 / Antonio Ruera [?] / Abad 

Visitador.» 

[ADB: Parròquies, núm. 242, doc 46] 

 

@úm. 31 
«Barcelona 20 de Abril de 1897 / Vista esta instancia de la Junta Organiza/dora 

de la Peregrinación Teresiana a Montserrat / visto que la Junta de la 

Peregrinación ha encar /gado al escultor Sr. Campeny una estatua de / #tro. 

Señor Jesucristo en oración que ha de ser colocada en el lugar correspondiente 

del Rosa/rio monumental de aquella  montaña; visto que / la repetida Junta se ha 

asesorado para la elec/cion del modelo, de varios artistas de nota, escul/tores y 

pintores de Barcelona, Profesores de Es/tetica é Historia del Arte y Socios 

correspondien/tes de la Real Academia de Bellas Artes de San / Fernando de 

Madrid, los cuales despues de ma/duro examen de la obra han acordado por / 

unanimidad que aquella presente todas las / buenas cualidades requeridas por el 

asunto / y su desarrollo aplicable á la escultura monu/mental, produciendo por 

igual los bellos efec/tos de la forma y la emoción del espiritu / cristiano; Visto el 

informe favorable que nos ha expresado acerca de este asunto el M.J.P [?] Abad 

Visitador de Montserrat para que di/cha estatua pueda formar parte del 

monu/mental Via-Crucis que se está instalando en / el camino de la Santa Cueva, 

autorizamos á / la Junta de Peregrinación para que / pueda proceder a la 

instalación del Primer Mis/terio de Dolor, representado por la mencio/nada 

estatua, y en el sitio correspondiente; / debiéndose practicar todas las gestiones 

ne/cesarias de acuerdo con el P. Abad de Mont/serrat. Lo acordó y firmó S.E.J 

[?] el Obis/po, mi señor, de que Certifico / [?] el Opispo de Barcelona / Por 

mando de LES [?] El Obispo, mi Licad [?] D. Antonio Llor y Rosell, Pbo. / Vice- 
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Ssione [?]. Dilgº con esta misma fecha diose traslado del anterior de/creto á la 

Junta recurrente de que certifico / Llom [?].» 

[ADB: Parròquies, núm. 242, doc. 46]. 

 

@úm. 32 

Nomenament com a professor de «nueva escuela de artes» 

«Barcelona 11 #oviembre de 1897 / Este Excmo. Ayuntamiento en 

consistorio del / dia diez del actual, acordó que cesára D. José Campeny en 

el cargo que desempeñaba en la / suprimida Escuela de Artes y Oficios de la 

ex-vi / lla de Gracia y nombrarle Profesor de ampliación del dibujo 

aplicado á la ornamentación / y de proyectos decorativos y modelado y 

vaciado aplicados á la ornamentación de la nueva Escuela de artes de la 

propia barriada con el / haber anual de 1300 pesetas= El Alcalde 

Constl...=Jose Collaso=rubricado,= Hay el sello del Excmo. Ayuntamiento. 

/ Copia / EAlcalde Const Pdte.» 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado José Campeny, clases pasivas, núm. 

231]. 

 

@úm. 33 

Presa de possesió. 

«El interesado ha tomado posesión en el día / de hoy de su cargo. / 

Barcelona 22 #oviembre de 1897. / El Secretario » 

 

@úm. 34 

«D. José Campeny exhibe su cédula personal de/ número 659 clase 6ª / 

expedida en 25 Octubre 1897 / El  Jefe. / P.O » 

 

@úm. 35 

«He recibido el titulo á que se refiere la presen/te copia, al que va unido 

una póliza de 8ª clase del año 1893, otra de 13ª clase del año 1897/ y un 

sello municipal de 15 pesetas. / Barcelona 26 de Febrero de 1898». 

[AAB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, Clases 

pasivas, núm. 1030]. 
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@úm. 36 

Ingrés com a Soci de l’Ateneu Barcelonès. 

«[...] en esta sesión fueron admitidos los siguientes señores. / D. Jaime Baladía y 

Soler socio Residente / D. Francisco Roselló socio residente/ D. José Campeny 

socio residente / Juan Pinós transeunte.» 

[AAB: Llibre Actas 34/ 153 bis, 30 de gener de 1893]. 

 

@úm. 37 

Ateneu Barcelonès 

«Any ingrés 1893- Campeny / Aragó 317 Baixos / 265 Baixos / Baixa 1904». 

[AAB: Llibre socis 1901-1936, núm. 212, p. 61]. 

 

@úm. 38 

Certificat dels anys que va exercir com a professor de «Escuela Municipal de Artes y 

Oficios de la extinguida vila de Gracia » 

«Don Federico Fontrodona y #unell, director/ de la actual Escuela 

Municipal de Artes de la barriada / de Gracia ( Barcelona) y Vice-Director 

que fué de la / Escuela Municipal de Artes y Oficios de la exinguida villa de 

Gracia /.Certifico: Que los Sres D. Pedro Rius / y Matas, D. José Campeny 

Santamaria, /D. Francisco Tomás y Estruch y D. Federi / co Fontrodona y 

#unell fueron Profesores / de la Escuela Municipal de Artes y Oficios / de la 

extinguida villa de Gracia desde el / año mil ochocientos noventa y uno, 

época en que fué creada, desempeñando sus cargos sin / interrupción hasta 

quedar disuelta en mil ocho / cientos noventa y siete. / Que desde el año 

académico de mil/ ochocientos noventa y dos á mil ochocientos noven / ta y 

tres, subsiguiente al de la citada funda / ción, desempeñaron sus cargos de 

Profesores de / la mencionada Escuela, sin interrupción en su / ejercicio, los 

Sres. D. Cárlos Camps y Armet / D. Juan Janer y Janer y D. Antonio Vila y 

Palmés / Que desde la organización de la actual Escuela Municipal de Artes 

ocurida en el año de mil ochocientos noven / ta y siete, han desempeñado 

sin interrupción, hasta la fecha, sus cátedras los / mismos citados 
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Profesores. / I para que conste, libro la presen/te en Barcelona á veinte y 

seis de Enero / de mil novecientos. / Federico Fontrodona y #unell. 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas 

núm. 231].  

 

@úm. 39 

Cessament de J. Campeny del càrrec que tenia a «la suprimida Escuela de Artes y 

Oficios» i nomenament d’un nou càrrec a «la nueva Escuela de artes» 

«Providencia Este Excmo Ayuntamiento, en consistorio del día / 10 del 

actual, acordó cesára D. Jose Campeny  en / el cargo que tenia conferido en 

la suprimida Es / cuela de Artes y Oficios de la ex-villa de Gracia, / 

nombrándole al propio tiempo, para el cargo de / Profesor de ampliación de 

dibujo aplicado á la / ornamentación y de proyectos decorativos, modelado 

y vaciado aplicados á la ornamentación, de / la nueva Escuela de artes de 

aquella barriada, con / el haber anual de 1300 pesetas; designándole / 

ademas para el cargo de Secretario de dicha Es/cuela. / Barcelona 11 

#oviembre de 1897 / El Alcalde ». 

[AMCB: Expediente relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, núm. 

231]. 

 

@úm. 40 

Nomenament com a professor i secretari de la nova «Escuela de Artes» 

«#egociado Central Personal / Sr. D. Jose Campeny /Barcelona 13 

#oviembre de 1897. / Aprobada por este Excmo Ayuntamiento/ en 

consistorio del dia 27 de Octubre pasado la di/solucion de la Escuela de 

Artes y Oficios de la Ex / villa de Gracia y la creación en su lugar de / una 

Escuela de Artes, en sesion del día 10 del / actual acordó cesára V. en el 

desempeño del cargo que en aquella ejercia, nombrándole al pro/pio tiempo 

Profesor de ampliación de dibujo / aplicado á la ornamentación y de 

proyectos / decorativos, modelado y vaciado aplicado a la or / namentación, 

de la nueva Escuela de Artes con el haber anual de 1.300 pts y designando / 

le ademas para el cargo de Secretario de la pro/pia Escuela de Artes de la 

barriada de Gracia. / Lo que et.....» 
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[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 41 

Certificat de defunció de Pablo Campeny 

En la ciudad de Barcelona (Sants) á las once / de la mañana del dia diez y 

siete de #oviembre de mil ochocientos noventa y ocho ante D. Juan Bte. / 

Martí  y #avarre Juez municipal, y D. Jaime Roca y Viñals Secretario, 

compareció D. José Rodriguez Rodriguez natural de Cervera término 

municipal de Idem provincia de Lerida / domiciliado en este distrito calle 

Riego número catorce cuarto bajos manifestando que D. Pablo Campeny 

Torres natural de Igualada término municipal de Idem provincia de 

Barcelona de ochenta y dos años edad y domiciliado en este distrito- calle 

del Mediodía nª 96-bajos falleció a las tres de la tarde de ayer á 

consecuencia de reblandecimiento cerebral segun certificación del 

facultativo D. Ramon E. Bassegoda Amigó de lo cual daba parte  debida 

forma como a encargo. / En virtud de esta manifestación y de la 

certificación facultativa presentada, el Sr. Juez municipal dispuso que se 

extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en ella, además 

de los expuesto por el declarante y en virtud de las noticias que se han 

podido adquirir, las circunstancias siguientes: Que el finado se hallaba en 

el acto de fallecimiento casado con Rosa Santamaria Biansó, natural de 

Valls, de cuyo matrimonio tuvo ocho hijos llamados Pablo, Miguel, Josefa, 

Esperanza vivientes, Ignacio, Catalina y Jacinta difuntos / #o otorgó 

testamento / Que era hijo legitimo de D. Jaime Campeny / y de Dª 

Esperanza Torres difuntos /Y que á su cadáver habrá de dar sepultura en el 

cementerio de Sud-Oeste / Fueron testigos presenciales D. Juan Puig-Galí 

Gras natural de Barcelona / mayor de edad, casado, empleado domiciliado 

en esta ciudad calle Claris / número 55 piso cuarto y D. Pedro / Arbós 

Rafecas natural de Bisbal del P. / y domiciliado en este distrito / Vila Vila 

núm 158 piso bajos / Leída íntegramente esta acta, é invitadas las personas 

que deben /  suscribirla á que la leyeran por sí mismos, si así lo creían 

conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado  municipal y firmaron 

todos / certifico». 
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[RCB: Certificat de defuncions. Pablo Campeny, núm. 503]. 

 

@úm. 42 

Document referent ala participació com a jurat d’un concurs de cartells al Cercle 

Artístic. 

«Sobre el cartel anunciador del Circulo Artístico de Barcelona, y su concurso 

1899./ Acta de la Junta Directiva, celebrada el día 2 de Agosto de 1899/ “Se 

acuerda encargar al pintor Ramón Casas, el/ Cartel anunciador del Círculo 

Artístico, como/ entidad”.  

[RCA: Actas de la Junta Directiva. DOCUMENTO Núm. 42/1.] 

 

@úm. 43 

“Acta de la Junta Dicectiva, celebrada el día 9 de #oviembre de 1899/. “ En vista 

que el encargo hecho al pintor Ramón/ Casas, del cartel anunciador del Círculo 

Artís/tico de Barcelona, dicho Señor no lo hace, se decide convocar Concurso 

entre los Socios artis/tas, para que se resuelva definitivamente”.  

[RCAB: Actas de la Junta Directiva. DOCUMENTO Núm. 42/2.] 

 

@úm. 44 

«La inauguración de la Exposición de Carteles anunciadores del/ Círculo 

Artístico de Barcelona, tuvo lugar el día 8 de Diciembre/ de 1900.// El Jurado del 

Concurso de Carteles anunciadores del C.A, fué cons/tituído el día 13 de 

Diciembre de 1900 y fueron los componentes los/ siguientes Sres.: / Don José Luis 

Pellicer/ Don José Campeny/ Don Francisco Torrescassana/ Don Ricardo 

Capmany.// Los Premios fueron otorgados a los siguientes Sres.:/ Primer Premio 

a Don---/ Accesit a Don Pedro Cassas Abarca/ Accesit a Don Julio Borrell”./ 

DOCUMENTO Núm. 42/4. » 

[RCAB: Actas de la Junta Directiva, 1899. DOCUMENTO Núm. 42/3]. 

 

@úm. 45 

Acta referent a la celebració d’una subhasta: 

«En la ciudad de Barcelona a veintiocho / de Marzo de mil nuevecientos dos, se 

reunie/ron bajo la presidencia de Don Leopoldo Ro/ca los Señores anotados al 

margen al objeto / de celebrar sesión./ Leida el acta de la anterior, fue aprobada. 
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/ Quedó enterada la Junta de una carta de / la señora Viuda del malogrado 

consócio / Don Francisco Masriera, dando las mas / expresivas gracias, con 

motivo del pésame / que se le envió./ Dada lectura de la cuenta presentada / por 

Don Jaime y Manuel Boada, por sus/crición de un año a la revista “L’Art 

De/coratif”, importante treinta y cuatro pese/tas quince centimos, fué aprobada 

por / unanimidad./ Con el fin de dar cumplimiento a lo acor/dado en sesión de 

veintiocho de febrero últi/mo. Referente á la celebración de una subasta / de las 

obras y demas efectos que entreguen pa/ra la misma los señores sócios. La Junta 

a/cordó nombrar una Comisión ejecutiva y / de propaganda, para llevar a efecto 

dicha / subasta, resultando elegidos los señores Don / José A de Trias, Don 

Francisco Galofre, Don / José Campeny, Don Lamberto Escaler, Don / Fernando 

Cortes y Don Juan Vallhonrat.» 

-Nota al marge dret:  

«Señores./Roca,/Lorenzale,/Mitjans,/Rosés,/Boada,/Capdevila,/#ogués,/Dieguez.» 

[RCAB: Actas Juntas Directivas 1901-1902, p. 76, 77]. 

 

@úm. 46 

Sobre uns llums i l’import d’uns rebuts 

Nota al marge dret: «Senyores Roca, Mitjans, Rosés, #ogués, Boada, Diéguez. 

En la ciudad de Barcelona á treinta de/ julio de mil novecientos dos, se reunieron 

bajo la/ presidencia de Don Leopoldo Roca los Sres. Expre/sados al margen, al 

objeto de celebrar sesión./ 

Leida el acta de la anterior fué aprobada./ La presidencia participó a la Junta, 

que de / las gestiones practicadas para averiguar sí/ las lamparas que interesaba 

el socio D. José/ Campeny, eran de su propiedad, resultaban/ serlo, en vista de las 

explicaciones dadas por/ dicho señor y por la declaración que por escri/to dió el 

Señor Presidente de la Junta Direc/tiva anterior. En su vista esta Junta acordó 

ma/nifestar al referido Sr. Campeny que dichas lam/paras están á su disposición y 

por consiguiente/ puede mandar que sean retiradas del almacen/ de este Circulo, 

y que la carta del Sr. Chia, sea ar/chivada con resguardo de las mencionadas 

lam/paras. 

Tambien dió cuenta del generoso acto reali/zado por el propio Sr. Campeny, 

cediendo á/ este Circulo el importe é intereses devengados de/ los recibos nº 18, 

19 y 20 del anticipo hecho por/ dicho Sr a esta Sociedad en 31 de Julio de 1889./ 
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La Junta aceptó con sumo grado el acto rea/lizado por el expresado Sr. Y acordó 

que se le/ pasara atento oficio, manifestandole la satis/facción que habia causado 

á esta Junta, dan/dole á la vez las más expresivas gracias por el indicado motivo/. 

Seguidamente se dió cuenta de una carta/ del socio D. Juan Pinós,interesando se 

le conce/da la baja provisional por el termino de tres/ meses a causa de tener que 

ausentarse de esta / localidad, la Junta asi lo acuerda reservan/doles us derechos 

de sócio para cuando ingrese nuevamente, con arreglo al artº 14 del Reglamen/to, 

previo el abono de los recibos devengados./  

Asi mismo se dió cuenta de un oficio suscri/to por D. Francisco Casanovas, 

participando la/ muerte del malogrado artista D. Baldomero/ Galofre, é invitando 

á esta Sociedad para ren/dir el ultimo tributo al referido artista. El Señor/ 

Presidente manifestó que en vista del oficio que/ habia recibido y considerando la 

valia del/ artista fallecido, determinó enviarle una co/rona y un carruaje y delegó 

al infraescrito se/cretario, para que en representaciónde este Cir/culo asistiera al 

entierro. La Junta aprobó to/do lo hecho por la Presidencia y acordó hacer/ 

constar en acta el profundo sentimiento que/ le habia causado tan sensible 

perdida, asi/ como el enviar un atento oficio á la viuda del/ finado, dandole el mas 

sentido pésame/. 

Al propio tiemponel Señor Presidente, solicitó/ de sus compañeros de Junta, tres 

meses de licen/cia, para poderse ausentar de esta ciudad, en/ vista de su 

delicadisimo estado de salud. La/ Junta acordó asi por unanimidad y que se ha/ga 

constar en acta el sentimiento de esta Junta./ 

A propuesta del Sr Rosés, se acuerda que en el/ caso actual en que está ausente el 

Sr. Vice-Presi/dente Don Ramiro Lorenzale se encargue de/ la Presidencia 

accidental y durante la ausen/cia del Sr. Lorenzale, el vocal de esta Junta Don/ 

Manuel Boada./ 

Y no habiendo mas auntos que tratar se/ levantó la sesion, de la que se estiende la 

presen/te acta./ El Presidente,/ El Secretario,/ Joaquín Diéguez y Díaz.» 

[RCAB Actas Juntas D del 1902 al 1905, p. 5 i 6]. 

 

@úm. 47 

Sol·licitud de permís fotogràfic  

 «El propietario de la tumba / menor nº 9 via de San Juan Bau / tista agrupacion 

9ª del Cementerio / S.O D. Jose  Borri que se halla / actualmente en Filipinas y 
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cuya / construcción a corido a mi car / go me pide de la misma / una fotografia 

para conocer / si se ha cumplido en la cons / truccion tal como dispuso. / En su  

consecuencia ruego a Vte. me permita sacar / una fotografia de dicha tumba / con 

el objeto de enviarsela / a dicho señor./ Barcelona 11 junio 1902/ Jose Campeny/ 

[...]» 

[ACP: Expediente relativo al permiso para obtener unas fotografias de la tumba menor 

nº 9, Via S. Juan Bta. Del Cementerio S.O, interesado D. José Campeny en nombre de 

D. Jose Borri . Expedient núm. 2771. ] 

 

@úm. 48 

Carta del Consul general d’Alemanya a Espanya sol·licitant al President de la Junta de 

Cementiris el permís perquè J. Campeny pugui col·locar el monument funerari a la 

sepultura propietat de Cirilio Alexander. 

«Barcelona 13 #ovbre 1905. / La Comision Consular / del / Cementerio 

Protestante / Refiriendome á los planos que segun me notifi-/ ca el escultor sr. 

Campeny entrego en esas oficinas y á la comu / nicacion de V.S. fecha 31 ppdo. 

Mes le ruego se sirva dar permiso / al arriba mencionado escultor para que 

mediante el pago de los de / rechos correspondientes y en representacion de la 

familia del inhu / mado en la demarcación #ro. 480 del Cementerio Protestante 

de esta / capital, en vida Josep Alexander, coloque un monumento con inscrip / 

cion y de la cual incluyo a V.S. copia y traduccion / al español. / El presupuesto 

del monumento dicese esta indicado en el plano ( pts 1,200) / Dios gue. Á v.s ms 

as. / El presidente administrador / de la comisión consular / del Cementerio 

protestante / Consul General de Alemania en España. / [?]./ Iltmo. /r Presidente 

de la Junta de Cementerios / Presente. 

[ACP: Expediente relativo á la peticion formulada por D. Cirilio Alexander para 

colocar un monumento en la tumna nº 480, del Recinto Protestante de Cementerio del 

Este. Expedient: 5775 (Caixa Panteons núm. 33)]. 

 

@úm. 49 

Carta de Josep Campeny adreçada a Eusebi Güell. 

«Barcelona. Enero 1906 / Exmo. Sr. Eusebio Güell / Presente / Muy señor 

mio y de toda mi mayor consideración. / Habiendome manifestado el Sr. 

Franch que es V. el Vocal / encargado por la Comisión organizadora de los 
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somatenes, de lo / referente al monumento que se ha de erigir en Montserrat 

á los/ héroes del Bruch, tengo el gusto de manifestarle que tendré una gran 

satisfacción en que se digne pasar por este taller a cualquier hora de / la 

tarde para examinar el boceto del mismo y poder apreciar las / 

observaciones que á U. le merecen / Con esta ocasión me complasco en 

ofrecerme de V. a ttss / DBLM / José Campeny» 

[BC: José Campeny 1906, Autógrafs, Ms. 2283, núm. 22]. 

 

@úm. 50 

Pressupost d’una escultura funerària destinada al panteó de Cirilio Alexander.  

«Presupuesto para un / panteon en el recinto / protestante del Cementerio / del 

Este, numero cuatro / cientos cincuenta y dos. / Estatua en mármol 1600 p. / 

pedestal y bordillo 600 / cadena 75/ total 2.275 / Barcelona 6 octubre 1907 / José 

Campeny.» 

[ACP: Permiso para colocar una escultura en las tumbas núm. 452 y 480 Recinto 

Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio Alexander. Expedient 

7097. Caixa Panteons, núm. 33]. 

 

@úm. 51 

Pressupost d’una escultura funerària destinada al panteó de Cirilio Alexander. 

«Presupuesto de la decora / cion del panteon nº cua / trocientos ochenta del recin 

/ to Protestante del Cemen / terio del Este de esta / ciudad. / Un rostro de 

Jesus..100 p / Lapida con inscripcion 60 / Anillas a la misma 80 / decoracion 

esgrafiada / de los plafones de / zocalo...110 / pesetas 350 / Barcelona 8 octubre 

1907 / Jose Campeny/». 

[ACP: Permiso para colocar una escultura en las tumbas nº 452 y 480 Recinto 

Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio Alexander. Expedient 

7097. Caixa Panteons, núm. 33]. 

 

@úm. 52 

S´accepta la seva dimissió del càrrec de secretari de l´escola 

«#egociado Central Personal / Sr. Director de la Escuela de/ Artes del Dtrº 

8º / 18 11 1908 / El Exmo Ayuntamiento en sesión/ de 5 del actual aceptó la 

dimisión al / cargo de secretario de la escuela de su digno / dirección 
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presentada por D. Jose Campeny, / designando para substituirle a D. Juan 

Janer / Lo que le participo / El Alcalde» 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny Santamaria, 

clases pasivas, núm. 231]. 

 

@úm. 53 

«En esta fecha he recibido una comunica/ción aceptando la dimisión, por 

mi presentada / del cargo de secretario de la escuela de artes / del Dtrº 8º. / 

Barcelona 19 #oviembre 1908 / Josep Campeny». 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 54 

Escultura funerària propietat de Cirilio Alexander. 

«R.19710-9-1-1909 / Exmo. Sr / Al terminarse las obras / que D. Cirilio 

Alexander / solicitó que se le concedie / ra permiso para llevar / a cabo en la 

tumba de / su propiedad nº 452 / del Recinto protestante / del Cementerio del Este 

/ de esta Ciudad, a cu / sa peticion previo infor / me de esta seccion de / 16 de 

octubre de 1907, ac / cedió el Exmo. Ayuntamien / to, observó esta, que la / 

estatua de mármol que / se habia colocado, repa / rándose de los planos, re / 

basaba en la extremidad de / las alas y de una trompeta / de que está provista, las 

/ verticales que limitan la pro / piedad de la citada se / pultura invadiendo el / 

espacio que pertenece  a / las sepulturas colindantes. / En su consecuencia, esta / 

sección hizo observar esta / circunstancia al escultor / D. José Campeny, como / 

autor del proyecto y es / cultura, a la par que encar / gado de la ejecución de las / 

obras de que se trata, á fin / de que subsanare aquella / infraccion en lo que 

quedó / conforme dicho señor, pero / en vista de que a pesar del / largo tiempo 

transcurrido y / de las reiteradas citacio / nes (?) que se le han dirigi / do, no lo 

ha verificado toda / via, se cree esta, en el / deber de ponerlo en el / superior 

conocimiento de / U.E par los efectos y re / solución que estime con / veniente 

adoptar./ Dios guarde a V. E mu / chos años. / Bar / celona de 1901/ El ayudante / 

A.... [?] » 
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[ACP: Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas nº 452 

y 480 Recinto Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio 

Alexander. Expedient núm. 7097 (Caixa Panteons, núm. 33]. 

 

@úm. 55 

Escultura funerària propietat de Cirilio Alexander. 

« Ayuntamiento de Barcelona / En 18 de Marzo último se / dió traslado á Vd. De 

la si / guiente comunicación: / “Con fecha 13 de Enero úl /timo se comunicó á 

Vd. Lo si- / guiente: “ La Iltre Comisión de Cementerios en sesión del día 11 del 

actual, en vista de que / todavia no se habia subsanado / la infracción cometida 

en el / panteón de su propiedad número / 452, Recinto Protestante de Ce / 

menterio del Este, acordó recordar á Vd. Que la estatua de már / mol figurando 

un angel con las / alas abiertas, se habia colocado / separándose de los planos 

ó sea / rebasando en la extremidad de / las alas y la trompeta de que / está 

provisto, las verticales / que limitan dicha sepultura, in / vadiendo el espacio 

que perte- /nece á las construcciones colin /dantes, invitando en su conse- / 

cuencia á Vd. Para que á la bre-/vedad posible corrija dicha de /ficiencia. Y 

habiendo pasado ya / mas de dos meses de dicha / comu- /nicación, sin que 

todavia haya / subsanado tal infracción, se le / reitera á Vd. El acuerdo, en la / 

inteligencia que de no cumplimen / tarlo á la brevedad posible, se / procederá á 

lo que en justicia / haya lugar.”/ En vista de que á pesar del / tiempo 

transcurrido no ha sido corregida la infracción, ni he / cho observación alguna 

á la in / vitación que para el efecto se / le dirigió á Vd, esta Comisión / en Junta 

celebrada en el día de / ayer acordó reiterar á Vd. el cumplimiento de lo 

ordenado ad / virtiéndole que si en el térmi- / no de quince días no dá Vd. co-/ 

mienzo á subsanar la falta, se / propondrá al Ayuntamiento lo / que en justicia 

proceda./ Dios guarde á Vd. muchos años. / Barcelona 14 de Abril de 1909 / El 

Presidente = Pedro Galí. = 

Nota marginal: Recibí la duplicada de la presente». 

[ACP: Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas nº 452 

y 480 Recinto Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio 

Alexander. Expedient núm. 7097 [Caixa Panteons, núm. 33]. 
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@úm. 56 

Escultura funerària propietat de Cirilio Alexander. 

«Exmo. Sr: En cumplimiento al decreto que antecede / esta jefatura ha avisado 

repetidas veces al / escultor D. José Campeny autor de la escul / tura objeto de la 

infracción de que se trata / prometiendo siempre subsanarla en corto / plazo, sin 

que a pesar de todo haya sido corre / gida hasta el presente pasando todavia las / 

alas del angel 3 centímetros y 5 la trompe / ta sobre el solar vecino. / VºBº/ El jefe 

de M. y O. / [?]Barcelona 14 octubre / El ayudante / [?]. 

[ACP: Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas nº 452 

y 480 Recinto Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio 

Alexander. Expedient núm. 7097 (Caixa Panteons, núm. 33]. 

 

@úm. 57 

Escultura funerària propietat de Cirilio Alexander. 

«Ayuntamiento de Barcelona. / En vista de que todavia no / se ha subsanado 

completamente / la infracción cometida en el / panteón de su propiedad nº 452 / 

Recinto Protestante del Cementerio del Este, consistente en / que la proyección 

horizontal de / la figura escultórica sale unos / tres céntimetros fuera de la su / 

perficie del mencionado panteón / y cinco centímetros la trompeta / sobre le 

solar vecino, apesar de / los reiterados avisos y comuni-/ caciones que á este 

objeto se / le han dirigido, la Comisión de / Cementerios en Junta del día 22 / 

del actuál, acordó manifestar á Vd. /que de no subsanar la referi-/ da infracción 

en el plazo de 15 / días, se procedera á desmontar / la escultura por los 

operarios / del Ayuntamiento, cargándose á / Vd, los gastos que ello ocasio-/ ne. 

/ Dios guarde á Vd. muchos años. / Barcelona 27 octubre de 1909./ El 

Presidente. / = Francisco Sans. = / = Es cópia.= / Sr. Don Cirilio Alexander / »  

[ACP: Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas nº 452 

y 480 Recinto Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio 

Alexander. Expedient núm. 7097 (Caixa Panteons, núm. 33]. 
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@úm. 58 

Escultura funerària propietat de Cirilio Alexander. 

«Ayuntamiento de Barcelona / R. 20525 – 15 – 11 – 1909. / Exmo. Sr. / Tengo el 

honor de par / ticiparle que en vistita / que he girado al Recinto / Protestante 

del Cementerio / del Este, he observado que / se ha subsanado la infrac /ción 

que existia en la colo / cación de la estatua exis / tente en el panteón nº 452 / 

propiedad de Don Cirilio / Alexander. / Dios guarde á V.E muchos años. / 

Barcelona 12 #oviembre 1909. / El Ayuntamiento de la Jefatura. / A. .... 

Verdaguer/ Exmo. Sr Presidente de la Comisión de Cementerios./» 

[ACP: Expediente relativo al permiso para colocar una escultura en las tumbas nº 452 

y 480 Recinto Protestante del Cementerio del Este, interesado por Don Cirilio 

Alexander. Expedient núm. 7097 (Caixa Panteons, núm. 33]. 

 

@úm. 59 

Augment de sou 

«Ayuntamiento de Barcelona / #egociado Central / Personal / Sr. D.José 

Campeny / El Excmo. Ayuntamien/to en sesión de 15 del actual/ al adaptar el / 

personal de las / Escuelas de Artes a las consig / naciones del cap.4º, art 1º par / 

tidas 7º y 8º del vigente presupues/to, se sirvió acordar perciba V./ sus haberes 

como profesor /  de la escuela / del Distrito 8º a razón de 1500 / pesetas y á partir 

de 1º de Enero / próximo pasado. / Dios guarde a V. muchos años / Barcelona 26 

febrero de 1910. / El Alcalde / J. Roig y Bengadá / P.A del E.A / El Secretario / 

José Gomez del Castillo.» 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 60 

Adaptació del professorat de escola disolta a la nova escola 

«AYU#TAMIE#TO / de / Barcelona / #EGOCIADO CE#TRAL / El Excmo. 

Ayuntamiento en sesión del día 6 de noviem/bre próximo pasado acordó lo 

siguiente: “1º- Que el Ayuntamiento adopte el plan  de reorganización de la 

enseñanza tec / nico-elemental que para su aprobación se acompaña 

adjunto: / 2º Qué como consecuencia del anterior extremo se creen las / 



 

 

 

763 

nuevas instituciones de carácter profesional comprendidas / dentro de aquel 

plan general. 3º- Que asimismo se organicen / las actuales Escuelas de 

artes y oficios en la forma consig/nado en dicho plan, para que vengan a 

constituir con las nue/vas instituciones un todo armónico que responda a 

las/ necesidades culturales de nuestra ciudad. / 4º- Que como consecuencia 

de los anteriores extremos se apruebe: a) las plantillas de todas aquellas 

Escuelas. b) la adaptación del profesorado hoy existente en las antiguas 

Artes y Oficios a dichas nuevas  plantillas sin que el presente acuerdo altere 

la forma de sus respectivos nombramientos. C)- el reglamento que ha de 

regir en todas ellas. d) la relación de los gastos ordinarios de 

funcionamiento i todo ello a tenor de los documentos acompañados. 5º)- 

Que el importe total anual de dichas plantillas y gastos deducida la suma 

consignada en el vigente presupuesto para el profesorado y personal 

subalterno de las antiguas escuelas de artes asciende a pts 208,245 se 

aplique por lo que afecta al presente año a la consignación del presupuesto 

estraordinario para 1818 Cap(itu)lo IV (Cultura) art III, Part 3º, siendo 

economía en dicha consignación la parte que no se invierta durante el 

presente ejercicio; debiendo consignarse análoga cantidad en los 

presupuestos ordinarios sucesivos. 6º- Que se abra un crédito de 307,000 

pts con cargo a la consignación antes indicada y a la del cap(itu)lo IV, art 

II. part 16, del presupuesto ordinario por pesetas 30,000 para subvenir a los 

gastos de instalación a tenor de la distribución que comprende la relación 

adjunta y cuya forma de inversión propondrá en su oportunidad esta 

comisión. 

 

Lo que se comunica a V. por estar comprendido en la plantilla  y adaptación 

del personal de la Escuela de Oficios del Distrito 8º con cargo de Profesor 

de prácticas de obrador en los oficios de arte y con el haber anual de 1500 

pts debiendo advertirle que dentro de los 30 días siguientes al de la 

notificación de este acuerdo deberà presentarse en la Secretaría municipal 

a fin de que, previa formalización de su expediente pueda tomar posesión, 

de dicho cargo. / Dios guarde a V. muchos años. / Barcelona 9 de 

noviembre de 1917. / El Alcalde Actua / = E. Iglesias= / P.A del E.A / El 

Secretario / LL Planas / Sr. D. José Campeny Santamaría.» 
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[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 61 

Augment gradual de sou. 

«Aumentos graduales / Comunicado al interesado, / á Contaduria y al Iltre 

Sr. Presidente de la Comisión / de Hacienda. / El Excmo. Ayuntamiento en 

consis/torio del 3 del presente se sirvió / conceder á V. el 1er. aumento 

gradual/ de sueldo por antigüedad, á partir de 1º / de Enero de 1915 á 

razón de la 8ª / parte de su haber anual de 1.500pts / en clase de Profesor 

E.A Distrito 8º / gasto que se consignará con cargo al ca / pt. 4 artº part del 

vigente presu/puesto la parte referente al otro actual y reconociendose á su 

favor la relativa á 1818/16 para su inclusión en presupues / to hacedero. / 

Lo que se le comunica para su conoci/miento y efectos consiguientes. / Dios 

guarde a V. muchos años. / Barcelona 18 de Diciembre de 1917 / El 

Alcaldario / =LL. Planas= » 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 62 

Relatiu al Monument a l’aviador Salvador Hedilla. 

«En las casas consistoriales del Pueblo del Prat del Llobregat á dos de Diciembre 

de mil novecientos / diez y siete [...] . Seguidamente y en el orden de auntos 

dispuestos / para el despacho del día se prosigieron los siguientes: - Se dió / 

cuenta de la atenta comunicación dirigida por el / Sr. Secretario del “Aereo Club 

de Cataluña” á nombre de / la Junta directiva y por acuerdo de dicha sociedad, 

de/mostrativa de un agradecimiento por los servicios prestados / por esta Alcaldia 

y actos del Ayuntamiento y pobla/ción, en virtud del tragico accidente que 

ocasionó la pér/dida del primer Director de la escuela catalana de a/viación y 

muy notable piloto D. Salvador Hedilla, in/teresando á la vez la competente 

autorización munici/pal para erigirle un monumento en la plaza de esta / 

población; acerca cuya manifestación de agradeci/miento y petición, acordó el 

Ayuntamiento por u/nanimidad, respecto á la primera que era de pri/mordial 
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deber la demostración de sentimiento que / en este acto produce y que justificó el 

municipio, autoridades y vecindario, no solo por lo lamentable del / mismo ni que 

por las excepcionales dotes y condicio/nes del malogrado Sr. Hedilla, y con 

referencia á la / segunda que desde luego dispensa la autorización soli/citada 

para la erección del monumento á cuyo efecto / se pondrá de acuerdo una 

Comisión del Cabildo para / la escoitación del sitio en la Plaza de la Constitución 

/ que se considera mas apropiado y condiciones esteticas del mismo»  

[AMPLL: Llibre d’Actes 1917 fol.53]. 

 

@úm. 63 

Relatiu al Monument del aviador Hedilla. 

«[...] Acto seguido y previa invitación de la presidencia, el / Concejal Sr. Monés 

propone que habido conocimiento / de que por el vecindario puede iniciarse una 

inscripción / para codyuvar [?] á la erección de un monumento al / malogrado 

aviador Don Salvador Hedilla á cuyo / efecto atorgó el Ayuntamiento 

autorización, entiende se/ria procedente que en tal caso encabezara este 

municipio / la consabida suscripción una suma que permitiera / al Erario 

municipal, una proposición discutida con / intercusión [?] De los Sres. Feu, 

Casas y #ovell Mestres se / acordó para á infrome de la Comisión de Hacienda. 

[...] »  

[AMPLL: Actas, 21 de abril de 1918, fol. 24]. 

 

«[...] Se dió cuenta / del atento oficio dirigido por el Real Aereo Clup de Cataluña 

invitando a una entrevista con la / comisión que represente el Cabildo y Comité 

e/jecutivo del monumento al malogrado aviador / Sr. Hedilla cuya concesión de 

permiso se sirvió / otorgar este Ayuntamiento, nombrandose al efec/to por los 

Concejales Sres Monés y Feu; Finalmen/te se dió cuenta del atento de B.L.M [?] 

dirigido por / el Sr. Alcalde de Cartajena interesando la cooperación y donativo 

por modesto que sea para la creación / de un monumento al hijo adoptivo de 

aquella / ciudad »  

[AMPLL: Actas, 31 de maig de 1918, fol. 35]. 
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@úm. 64 

Augment de sou 

«AYU#TAMIE#TO / de / Barcelona / SECRETARIA / Personal / El Excmo. 

Sr. Alcalde en / virtud del acuerdo Consistorial / del 6 de #oviembre de 

1918 y de / conformidad con lo propuesto por / el Consejo de Gobierno 

municipal / por decreto del día de hoy se ha / servido conceder a V. el 2º 

aumen / to / gradual de sueldo por antigü/edad, / a partir de 1º de Enero/ de 

1920 / a razón de la 8ª parte / de su haber anual de 1500 pts / en clase de 

Profesor de artes / gasto que se cargará al Captº 4, / Artº 3, Partª 2, del 

vigente Presupuesto. / Lo que se le participa para / su conocimiento. / 

Barcelona 4 de marzo 1920. / El Encargado / = J. Ramos= » 

[AMCB: Expediente personal relativo al empleado D. José Campeny, clases pasivas, 

núm. 231]. 

 

@úm. 65 

Certificat de defunció de Josep Campeny. 

«Registro civil de Barcelona. Distrito de la concepción / En la ciudad de 

Barcelona / provincia de idem, a las once y quince / minutos del día 

veintidos de Enero de mil / novecientos veinte y dos ante D. Eduardo Perez 

Cabrero / Juez Municipal y D. Angel Jorro, Secretario / se procede a 

inscribir la defunción de D. José Campeny y Santamaría / de edad cincuenta 

y trees años natural de Igualada, provincia / de Barcelona, hijo de D. Pablo 

y de Doña Rosa / domiciliado en la calle de Mozart / núm 18, piso tda, de 

profesión catedrático /  y de estado casado con doña Herminia #avarro, / 

natural de Valencia, de treinta y / un años de edad, no habiendo tenido / 

sucesión falleció en su domicilio el día ventiuno del actual, a las trece y 

cero minutos, a / consecuencia de bronconeumonia / según resulta de 

certificación facultativa / y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá 

de recibir sepultura el / Cementerio del sudoeste / Esta inscripción se 

practica en virtud de manifestación de Vicente / Crespo, natural de Madrid 

de cuarenta y seis años, casado, / dependiente, habitante en esta Menendez / 

Pelayo 132 tda, como encargado de la familia del finado / consignándose 

además que ignora si testó / habiéndola presenciado como testigos, D. 
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Cipriano Ruiz / Muñoz y  D. José Gonzalez Estalella / mayores de edad y 

vecinos de esta ciudad / Leida esta acta, se sella con el del Juzgado y la 

firman el Sr. Juez, los testigos y el manifestante de que certifico auto por la/  

misma proferido con fecha / ventidos de junio ultimo se / rectifica  esta acta 

de defunción / de don José Campeny Santa/maria en el sentido que a su 

fa/llecimiento contaba la edad / de sesenta y tres años; casado con / doña 

Juana Arró Ademà natu / ral de Viella, habiendo dejado de / dicho 

matrimonio dos hijas lla / madas Josefa y Rosa, en vez de las / 

circunstancias.  

 

Nota Marginal : 

«En meritos de carta órden / recibida de la superioridad, / y en virtud de 

auto por la / misma proferido con fecha / ventidos de junio ultimo se / 

rectifica esta acta de defunción / de don José Campeny Santa / maría en el 

sentido que a su fa / llecimiento contaba la edad / de sesenta y tres años; 

casado con / doña Juana Arró Ademà natu / ral de Viella, habiendo dejado 

de / dicho matrimonio dos hijas lla / madas Josefa y Rosa, envez de las / 

circunstancias erróneas que / acerca de su edad estado y suce / sión se 

consignan en esta dicha / acta enmendado= Viella=Vale= / Barcelona 

catorce julio de mil/ novecientos  ventidos. / Juez Municipal». 

[RCB: Certificado de defunción de Josep Campeny Santamaria, 1922. Distrito de la 

Concepción, núm. 156]. 
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DOCUME@TS IMPRESOS  

@úm. 1 

BARADO, F. «Belles Arts». La Ilustració Catalana, 15/02/1882, p. 63. 

Dos bustos en barro hem tingut també ocasió de veure exposat, l’un degut al Sr. 

Gamot representa una “Chula” y’s recomana per sas formas de hermosa plenitud y 

per son perfil correcte: es d’una bellesa provocativa, en la que campejan la forsa 

inventiva y una gran facilitat; l’altre es un tipo de guerrero galo o germánich; de 

faccions duras, y vigorosas y hercúleas formas, cual testa cubreix lo casco: 

reconeixem que es un tan difícil traduir una expressió determinada en certa clase de 

bustos, y aquesta consideració nos l’hem feta contemplant aquesta obra de factura 

desembarassada y en la que s’ respira la genialitat de son autor, lo señor Campeny. 

Un pas més y Catalunya contarà entre’ls escultors que li donan justa fama, altres 

noms dignes de figurar prop d’aquells per obras en que brillin facultats poderosas y 

l’esperit dels nostres temps.  

 

@úm. 2 

A.F.C. La Tomasa, 10/07/1892, núm. 198, p. 324. 

«D. JOSEPH CAMPE#Y. Diguerem en lo número passat que’ns ocuparíam en lo 

present de dit artista ja que per lo molt original no’ns fou possible fer’ho com era 

degut ja que en lo mateix publicavam lo retrato del eximi artista. 

De totas maneras, ¿que podrém dir que no ‘s hagi ja llegit en lo sens nombre de 

publicacións que s’han ocupat en diversas epocas de dit inspirat escultor? Pero 

encara que no siga sino pera posar nostre grá d’arena al edifici de la seva gloria y 

pera honrar notre setmanari parlant d’ell, ho farem en grans rasgos. 

Res de biografía; tothom coneix las de los fills predilectes de la seva patria á 

copia d’véurerla insertada allá hont figurin lletras de motllo, y com que cap novedat 

podríam oferir sols nos cal dir l’admiració que nos causa lo talent del gran artista. 

Campeny ho reuneix tot, inspiració, cop d’ull, talent y una factura tan típica que 

sas esculturas no necesitan ser firmadas; lo nom de Campeny surt de totas las parts 

del bloch al temps de surtir d’ell la creació inspirada del gran mestre. 

Ja desde sos tendres anys l’escultor Campeny doná mostra de lo que debía ser 

temps á venir, pero las esperansas han sigut satisfetes ab usura ja que lo nom del 

escultor ha passat á ser avuy una de las notabililtats de Catalunya. 
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Las necrópolis, los salons de l’aristocrácia, los estudis dels artistas; per totas 

parts hi ha obras de Campeny y moltas d’ellas traspassant las fronteras adornant los 

salons de París, Viena y Londres, havent obtingut preus ventatjosíssims. 

Una de las mes notables obras del nostre escultor es, sens dupte, lo mausoleo que 

lo Sr. Llibre li encarregá fer pera lo cementiri del S.O., inspiradissima concepció de 

acabada factura. 

Un’ altra obra s’admira avuy en los tallers del Sr.Campeny, y es una colossal 

figura de mes de quatre metros d’alsada destinada á un panteón pera un cementiri 

de la América del Sur, obra que á pesar de sas dimensions es un portent d’armonia. 

Sentím que las dimensions del nostre setmanari no’us permetin ser mes estensos, 

pero tant s’ha dit ja del nostre preclar artista, que poch lo perjudiquém ab lo nostre 

laconisme.» 

 

@úm. 3 

La Esquella de la Torratxa, 3/11/1893, p. 699. 

«Esquellots: Si passan pel Passeig de Gràcia, fíxinse ab l’edifici de l’Alhambra, y 

en lo portal lateral de l’esquerra veurán una entrada decorada espléndidament y 

plena de magnífics retratos, de la qual arrranca una escala, hermosa també y 

cuberta de primors artístichs. Segueixin amunt sempre, mirant y admirant al pas, y 

al últim arribaran a una antessala presiosa, que precedeix a una vasta, amplíssima 

y ben iluminada galería fotogràfica, enriquida ab dos gabinets elegantíssims y 

dotada de tots los adelantos propis d’aquesta indústria artística. Ab aquest nou 

establiment, tant cómodo, tant suntuós y sobre tot tan ben iluminat, lo mateix de nit 

que dia, lo conegut y reputat fotógrafo senyor Esplugues, ha prestat un verdader 

servei á Barcelona. Li han prestat lo seu concurs per dur á bon terme la 

construcció’l digne arquitecto Sr. Pons, los dintinguits escultors Srs. Tasso y 

Campeny, lo dorador Sr. Martí, los pintors decoradors Srs. Cuyàs y Queralt, lo 

fabricant de cristalls Sr. Sanz, lo grabador dels mateixos Sr. Segalés, lo fuster 

Calonge, lo manyà Sr. Oliveras, y’l contractista d’obras Sr. Miró». 
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@úm. 4 

L. «Revista Artística» La Velada, 15/08/1893, p. 79. 

«El autor de este grupo se ha dado a conocer repetidas veces por su fogoso talento. 

Busca las dificultades para vencerlas ó cuando menos para intentarlo. Y muchas veces 

ha salido triunfante en el empeño. Tal es el caso en el grupo que va en este número, y 

en el cual Campeny ha hecho alarde de su valentía en el componer y en el modelar. 

Todo es valiente en esta escultura. El bisonte que está tratado con gran soltura y con 

detenida observación del animal, y los lobos que se revuelven furiosos para sujetar á la 

fiera, habiéndolo logrado ya en mucha parte. Cada lobo es un estudio muy detenido y 

feliz de estos animales carniceros. El movimiento de cada uno de ellos está hallado con 

gran acierto. La variedad de líneas que ofrecen merece llamar la atención, como 

también la riqueza de efectos de claro oscuro que se descubren en el grupo 

contemplado en conjunto. Si se atiene a los pormenores, sin pecar de minuciosa la 

escultura de campeny, los tiene en número bastante a dejar probado que no descuidó su 

autor rasgo alguno que hubiese creído de algún valor bajo el concepto de la expresión 

del grupo y bajo el concepto también de arte». 

 

@úm. 5 

«#uestros grabados». La Ilustración Artística, 23/07/1894, p. 474. 

«Lucha por la existencia, grupo en yeso de José Campeny (Exposición general 

de Bellas Artes de Barcelona de 1894).- Hace algún tiempo que el escultor catalán 

Sr. Campeny dedicase con singular acierto y lisonjero éxito á modelar estudios de 

animales, género un tanto difícil, dados los inconvenientes que se ofrecen al artista 

por la falta de modelos que reproducir. Con plausible perseverancia los va 

venciendo nuestro amigo, que después de haberse dado á conocer en otros géneros, 

ha logrado ya singularizarse en el á que nos referimos. Cuatro grupos de tamaño 

natural ha aportado á la Exposición de Barcelona, dignos de llamar la atención, 

pues el artista presenta sus modelos en unión, en lucha y en los momentos en que se 

caracterizan más la índole é instinto del animal representado. Uno de ellos es el 

grupo que publicamos, en el que ha logrado Campeny dar caracteres de verdad á la 

lucha de tres mastines ó perros de ganado con un lobo. 

El jurado, apreciando el debido mérito de las obras del discreto escultor, ha 

premiado una de ellas, que ha adquirido la corporacion municipal para instalarla 

en el Museo de Bellas Artes».  
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@úm. 6 

BALSA DE LA VEGA, Rafael. «Exposición Nacional de Bellas Artes II», La Ilustración 

Artística, 10/07/1895, p. 402. 

«[...] Así que reconociendo, como reconozco en la estatua que es esta Exposición 

exhibe y que lleva por título Cuerpo á Cuerpo, estudio del arte antiguo (del clásico) en 

el modelado y dibujo del luchador, proporción, verdad en ciertos movimientos, por 

ejemplo en el del torso, sin embargo, no puedo menos de deplorar la equivocación 

sufrida por Campeny al escoger asunto de la índole del de Cuerpo á cuerpo. Para 

sentir y expresar asuntos de esa naturaleza son menester dos cosas: primera, 

conocimiento grande de la antigüedad clásica, así histórica como artísticamente; 

segundo, amor muy hondo al arte pagano. De no poseer más que á medias dichas 

condiciones, resultará lo que le ha resultado á Campeny en esta obra de que me ocupo: 

que á pesar de su dominio de la técnica, no logra expresar su pensamiento de un modo 

que determine la emoción estética que se ha propuesto.  

Dejemos á un lado el motivo: un cazador de los tiempos homéricos, luchando con un 

águila, á la que tiene sujeta por el cuello. La cabeza del hombre recuerda fuertemente 

la tan conocida del Júpiter de la Gigantomaquia; el cuerpo está inspirado también es 

estatuas clásicas; sobretodo los brazos creo haberlos visto en un Hércules ó en un 

gladiador, no recuerdo ahora si de la decadencia griega ó de la escuela greco-romana 

de los Apolodoros. #o es esto decir que Campeny, á quien sobran condiciones de 

escultor, y de escultor bueno, haya copiado servilmente: lo que digo es que se inspiró 

bastante en obras clásicas y que quizá las haya tenido á la vista. Apunto esto porque 

prefiero al artista personal, no influido; pues ni nos transmite en su obra su modo de 

sentir la verdad, ni tampoco nos hace sentir lo que los artistas de Grecia y Roma. Por 

lo que respecta al movimiento de la figura es frío. En conjunto Cuerpo a Cuerpo es una 

obra escultórica que poco o nada nos dice del artista, mucho del que la modeló, pues 

tiene trozos muy bellos». 

 

@úm. 7 

Campeny, Joseph. La escultura en la decoración. Discurso leido en la inauguración del 

curso académico 1895 á 1896 de la Escuela Municipal de Artes y Oficis de la vila de 

Gracia.Barcelona: 1895 

«Magnífico Señor: 

Señoras, Señores. 
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Habiendo sufrido una dolorosa é irreparable pérdida en los seres más queridos 

de su familia, nuestro amigo D. Pedro Rius y Matas, ― quien debía escribir y leer 

el discurso inaugural en este curso académico, ―la Dirección de la Escuela 

Municipal de Artes y Oficios ha trasladado repentinamente á mi humilde persona el 

referido honor; así es que, desprevenido y sin tiempo material para redactar este 

trabajo según mis escasos conocimientos, ruego respetuosamente al auditorio 

acepte con indulgencia mi discurso, el cual no será otra cosa que un pequeño 

resumen de la «Escultura en la decoración.» 

Difícil es establecer el origen de la Escultura, arte que, sin embargo, nos deja 

asegurar, por los testimonios de la prehistoria, se cultivaba ya en los primeros 

pasos de la civilización. 

Muchos son los pueblos que creen ser iniciadores de tal arte, pero, en 

conclusión, puédese afirmar que le dieron vida las colectividades primitivas, 

satisfaciendo su necesidad espiritual de perpetuar, por los medios materiales, la 

memoria, la gloria y la adoración de sus dioses y héroes. 

Si en la Arquitectura sólo hallamos la expresión indirecta del espíritu, en la 

Escultura se da un paso más y puede el genio exteriorizarse según más le plazca, 

conservando en todos sus actos la individualidad y carácter que le son propios. 

Dispone la Escultura de varios materiales (barro, cera, piedra, mármol, bronce, 

etc.); con cualquiera de los cuales, ―ó con varios de ellos combinados entre sí― 

representa el carácter, bajo la forma de un ser viviente, cualquiera que sea su 

filiación en la escala zoológica. 

La Escultura, por su ser, es independiente, y todas las obras escultóricas tienen 

en sí su propio fin, que es el de agradar, el de proporcionarnos fruición artística, y 

también el de afirmar la educación é ilustración de los pueblos. 

Esta independencia no la pierde jamás, aunque la obra esté relacionada con 

otras artes. Sin embargo, la escultura, según el estado de nuestra civilización, 

representa papel casi inexcusable. Apenas si hoy se concibe el arte de la 

construcción, ―la Arquitectura― sin el auxilio del arte objeto de mi discurso, que 

decora á los edificios exterior é interiormente, en sus entablamentos, en sus 

soportes, en sus remates y voladizos. 

Los antiguos arquitectos, que á la vez solían ser peritísimos escultores, y hasta 

pintores, compenetraron las tres artes hermanas, que hoy aparecen tan mal 

relacionadas en ciertos edificios, muebles, objetos, etc,; y es que, sin perjuicio de la 
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independencia que, en su origen, tiene cada una de las citadas artes bellas, se 

cumplía entonces el objeto decorativo, que avaloraba á todos y á cada una de las 

artes. Esto sin duda ha hecho decir á nuestro amigo y comprofesor Sr. Tomás y 

Estruch: «que el gran Fidias no labró estatuas, bajorrelieves, follajes y molduras, 

sólo para asombro del porvenir y para nuestros museos de ahora, sino para lo 

tímpanos, las métopas, los frisos y las columnas de sus tiempos». 

La Escultura, como elemento decorativo, interviene en casi todos los estilos y en 

la gran mayoría de construcciones, muebles y objetos para la vida social y 

doméstica, como lo prueban: los bajorrelieves de monumentos; los remates 

alegóricos y simbólicos; las cariátides y forzados; las gárgolas y capiteles; los 

modillones y repisas; las dovelas centrales de arco y las claves de bóveda; las 

molduras ornamentadas y multitud de objetos cerámicos, desde sus aplicaciones á 

la jardinería decorativa, hasta los bibelots y las joyas de nuestras mujeres. 

La escultura decorativa, puesta en la fachada del edificio, en el monumento 

publico dedicado al talento, á la virtud ó al valor, extiende el fin moralizador del 

Arte; por la Escultura, así aplicada, como dice un ilustre escritor, «El alma del 

pueblo respira lo bello, en los sitios de reposo. ¡Ojalá nuestras clases obreras é 

industriales se perfeccionen, por la influencia de la Escultura, y conozcan los goces 

elevados del espíritu, ― vistos á menudo con desapego― viviendo envueltas en ese 

ambiente artístico, alimentándose de hermosas líneas y formas, que son el traje de 

los grandes pensamientos!...» 

La naturaleza, en sus reinos animal y vegetal, suministra bellos ejemplares para 

ser imitados, que es el medio más fácil de producir Escultura. Sin embargo, la sola 

imitación, dice lo mismo que el objeto imitado; la imitación idealizada dice lo 

mismo también, pero con mayor fuerza é intensidad: ―lo que debe hacerse 

comprender bien á la juventud estudiosa. 

En esta culta villa de Gracia, donde se construyen edificios y se hacen muebles 

con una fecundidad que, relativamente, aventaja á la de la más productora 

población de España: donde hay innumerables ornamentistas en la plástica; 

necesitase mucho de una acertada educación escultórica, á la que he procurado 

proveer, sino con todo el lucimiento que se merece lo honroso de mi cargo, al 

menos con mi celo y buena voluntad; siéndome muy satisfactorio poder consignar 

que, para el desarrollo de mis enseñanzas, me he visto patrióticamente alentado por 

nuestro comprofesor y Director de esta Escuela, D. Felipe Steva y Planas, á cuyo 
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acertado gobierno se deben, en buena parte, los adelantos de que hace gala este 

Centro de enseñanza, tan sabiamente fundado y firmemente sostenido por nuestro 

Magnífico Ayuntamiento. 

Mucho más quisiera deciros, relacionado con mi tema; pero, sobre que me es 

más fácil manejar (no digo á perfección ni hábilmente) el buril del escultor que la 

pluma del literato, temo abusar de la benevolencia que me habéis dispensado, y 

creo que el modo de dejaros un recuerdo menos fatigoso de mi discurso, será 

poniendo punto al mismo, dejándoos la grata esperanza de oír, el año próximo, 

―Dios mediante,― al Profesor que debía ocupar hoy este lugar, con gran 

satisfacción y aplauso de todos. 

HE DICHO.» 

 

@úm. 8 

OPISSO, Alfredo. Arte y artistas catalanes. 1900, p. 19. 

«La carrera artística de este distinguido escultor, es una prueba de lo que 

pueden la constancia en el trabajo y el incesante anhelo de perfeccionamiento, 

cuando van unidos á una inteligencia penetrante y á singular habilidad de la mano. 

De ahí que de año hayan sido visibles sus progresos, hasta llagar á la producción 

de la anhelada obra maestra. 

El Sr. Campeny, discípulo de nuestra Escuela de Bellas Artes de Barcelona, pasó 

pensionado á París, donde completó su educación al lado de los más ilustres 

escultores, allí donde hay tantos escultores ilustres; y pagado el inevitable tributo 

de imitación á sus maestros, voló luego por sus propias alas, hasta constituirse un 

dominio especial, dentro del terreno general de la escultura. 

Esa especialidad consiste en la exhibición de la lucha del hombre con las fieras, 

tema muy en consonancia con las corrientes modernas, tan influidas por el 

principio del struggle for life. 

Con justicia llamaron la atención en las Exposiciones celebradas en el Palacio 

de Bellas Artes los grupos Cuerpo á cuerpo,- la lucha de un hombre con un águila; 

Edad de piedra, un hombre luchando á brazo partido con un oso;- el Búfalo 

atacado por lobos, fundido en bronce y existente hoy en Chicago, y diversas 

esculturas en que el Sr, Campeny ha demostrado ser un animalier de primer orden. 

¿Cómo ha dedicado Campeny lo mejor de sus facultades á la representación de 

tales asuntos?. Valga como hipótesis la sospecha de la impresión que pudieron 
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producir precozmente en su ánimo las escenas de que sería testigo ó las proezas 

cinegéticas que oiría referir en aquel agreste Valle de Aran, donde transcurrió su 

infancia; la sugestión que en él produciría la naturaleza pirenaica; su familiaridad 

con la fauna salvaje de aquel país á propósito para engendrar sentimientos viriles. 

Sea como fuere, desde el instante en que el tratamiento de tales asuntos requería 

el dominio del desnudo y la mayor pericia en el conocimiento anatómico y 

psicológico de sus personajes zoológicos, bien se ve que el Sr. Campeny abordaba 

el arte de frente, empresa meritoria en unos tiempos en que privan los asuntos de 

bajo vuelo, la anécdota trivial, y lo que es peor, la abominable pornografía, planta 

rastrera que sólo prospera en los ¿ de las naciones vencidas y humilladas. 

Dicho sea en otros términos, y en galiparla, el Sr. Campeny practica el grande 

arte, el arte de Rude, de Bayre y de Dubois Pigalle, y lo practica, sobre todo, como 

este último –su maestro predilecto- con lo cual ya se entiende que debe notarse en 

su estilo la influencia florentina, la de Donatello especialmente, algo seca quizá 

pero llena de poesía, sin mengua de la realidad, contrariamente á la escuela 

excesivamente movida de David d’Angers, ó mejor, de sus discípulos. 

Pero hablemos ya de la obra maestra á que me refería al principio. Tratase de 

un grupo en barro, que, vaciado en yeso, figuró en la pasada Exposición #acional 

de Bellas Artes, y lleva por título de Á muerte; asunto: la lucha de un indio con un 

tigre, en la jungla. 

Admirable es, en mi sentir, esa última producción del Sr. Campeny. El grupo es 

atrevido, desde luego, en cuanto á su perspectiva, dentro de la horizontalidad; el 

hindo yace en tierra, sobre un montón de hojas de plátano; el tigre, que le cubre 

desde la cabeza á los pies, tiene clavada su corva garra en el poderoso pecho del 

hombre, pero éste le ha hundido ya hasta el puño su puñal en el cuello. #ada, más; 

pero ¡cuántas bellezas en la obra! 

Las líneas son nobles, naturales, completándose armoniosamente las curvas 

limitantes, y apareciendo habilísimamente vencidas las arduas dificultades que 

ofrecía el entreves amento de las patas del carnicero con los miembros del hombre. 

La combinación está realizada con verdadera maestría, esquivando todo 

paralelismo y toda fea angulosidad ó superposición, de tal manera que, mírese por 

donde quiera, el grupo resulta aéreo, claro, equilibrado. 

Es propio de la escultura al desnudo que la expresión, ó en términos más 

generales el interés, no esté localizada en el rostro; el cuerpo no está subordinado á 
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la cabeza, sino que todo él ha de formar un todo perfecto, y esto queda realizado 

plenamente en A Muerte. #o es menos elocuente el rostro cuidadosamente conforme 

al tipo étnico del personaje y sin caer en el exceso de movimiento― que el resto de 

la masa humana. Hablan las crispadas manos, hablan los músculos del tórax de los 

brazos, violentamente contraídos; hablan los distendidos repliegues de la piel, las 

terribles salidas de las vértebras, la desesperada tensión de las ataduras del cuello, 

la turgencia de las venas, la poderosa flexión del rostro, y hablan en el tigre, de 

ojos sin pupilas, la ferocísima mandíbula, modelo de terror artístico, la ingente 

mole de su formidable cuerpo, no agachado ni retraído, sino disparado con furiosa 

embestida en toda su extensión, mostrando por doquier  su enorme fuerza en la 

bestial cabeza de achatada frente, en las potentes flancos, en sus ancas forzudas, en 

las patas aplastadoras, brutales, sanguinarias. 

He ahí la apoteosis del hombre, en lucha con el mal; del ingenio forcejeando 

contra la bestialidad. Dice tanto ese grupo, á guisa de himno á la superioridad del 

hombre, como podría hacerlo un grupo simbólico macarrónico de La Inteligencia 

dominando a la fuerza. 

Y ahora, ante esta escultura magnífica, se suscita una cuestión: á pesar de lo 

tremendo de la escena, los ojos la contemplan con placer y no con horror; no 

inspira repugnancia, no se aparta de ella la vista con espanto, sino todo lo 

contrario. ¿#o cumple entonces con su objeto la obra del artista? 

Precisamente en eso estriba su mayor mérito: en cumplirla. Jamás será objeto 

del arte la imitación absoluta; la sensación que se experimenta al ver al Espartero 

despanzurrando por los cuernos de un toro no tiene nada de común con la emoción 

estética. La escultura es como todas las artes, y más que ninguna, inexacta, 

necesariamente, sin lo cual no sería bella. Dispone sólo de la forma, ―sin el color, 

sin el ritmo, y eso le basta para conseguir el fin supremo de expresar el carácter 

esencial del ser representado, carácter esencial que en Á muerte es la formidable 

fiereza del carnicero por una parte y la intrepidez inteligente y superior del hombre. 

#o se trata aquí de ilustrar una aventura de la India, sino de sublimar el valor 

humano. El objeto del artista no era ofrecer un espectáculo espeluznante, sino un 

testimonio de la heroica fortaleza del hombre. 

La grandeza de la concepción que ha presidido en la realización de esa escultura 

podría demostrarse tratando de empequeñecerla industrialmente. Muchas 

esculturas hay que no son más que bibelots grandes y hallan sus verdaderas 
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dimensiones al ser reducidas á tales proporciones; jamás por el contrario, podrá 

descender á tal categoría la última ¡obra del Sr. Campeny; como bronce de arte, en 

cambio, podría figurar en todas partes. 

Según ya he indicado antes, la escuela á que pertenece el artista de que hablo no 

es la que pretende prestar el mayor movimiento á las figuras. Dignos de aplauso 

son ciertamente los esfuerzos en ese sentido, pero siempre resultará que es sacar de 

quicio á la escultura, ya que por su esencia no ha de aspirar al interés dramático, ni 

á la minuciosidad de los pormenores sino á la expresión de la forma pura y 

abstracta. Eso en cuanto á lo que podríamos llamar el grande arte, y sin perjuicio 

de reconocer que Carpeaux, Carrier-Belleuse, Falguières y tantos otros ont du bon. 

#o se crea, sin embargo, que el señor Campeny permanezca siempre en las 

alturas del Olimpo, pues cultiva también, con toda la gracia del mundo, la escultura 

decorativa y el género chico, y maneja los palillos tan lindamente como el que más. 

Innumerables son sus producciones en barro, figurando en su taller las 

consiguientes chulas, Colombinas, Merveilleuses y demás artículos de consumo, 

pero su nota especial son las bestiezuelas de Dios. #ada más delicioso que dos 

obrejas de este género, entre otras muchas: una bombonnière, figurando un rústico 

cesto encajado entre ramas de una parra, por el cual «echando el cuerpo fuera» se 

arrastra un caracol (cargol treu banya…) mientras grazna una rana que va 

trepando por el leño, y un centro, destinado á ser reproducido en mayólica, 

consistente en una maceta á cuyo alrededor va dando vuelta una procesión de patos 

de la más cómica expresión. 

Tales producciones, que revelan la más graciosa inventiva, podría, como las de 

tantos otros escultores, constituir la base de un importante ramo de exportación, 

convertidas en objetos de cerámica ó bibelots, pues nada tienen que envidiar las 

creaciones de nuestros artistas, en este género, á las más celebradas de Francia y 

Alemania.»  

 

@úm. 9 

OPISSO, A. «Bellas Artes», La Vanguardia, 16/03/1901, p. 3. 

«El distinguido escultor don José Campeny ha terminado, con destino á la 

Exposición #acional de Bellas Artes que próximamente debe celebrarse en 

Madrid, un soberbio grupo representando el combate de un hombre con un león. 

El cazador yace atravesado sobre una roca, con el felino encima, herido por una 
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flecha. Es una verdadera “impresión”, por la realidad y justeza del movimiento, 

pero conservando el carácter propio de la escultura. El señor Campeny ha 

demostrado una vez más su ciencia y precisión en el modelado y magistral 

dominio del dibujo, pero en ninguna obra ha hecho alarde de tanta audacia en la 

combinación de líneas; las extremidades del cazador se proyectan atrevidamente 

fuera de los planos, lo mismo que la cola del león dando al grupo un carácter 

singularmente dramático en fuerza de vida. El rey del desierto está estudiado con 

profundo conocimiento de su naturaleza y el desnudo de la figura humana 

acredita de nuevo al artista de consumado conocedor de la anatomía. Los 

accesorios, por su parte, aunque en escaso número, están elegidos con un tino 

que honra al autor. 

Epilogo que así se titula el grupo, habrá sin duda de llamar poderosamente la 

atención, y será un nuevo testimonio de las grandes condiciones de su autor, tan 

justamente reputado como uno de los más inspirados y hábiles escultores 

españoles». 

 

@úm. 10 

FRANCESC GIRALDOS. Catalunya Artística, 29/05/1902, p. 335. 

«Gent notable de Catalunya. Generalment els forasters al parlar de Catalunya 

citan, com á nota dominant d’aquesta terra, son floreixement industrial, y jo estich 

ben convensut de que no están justos, puig que oblidan ―tal vegada perque no l’han 

escorcollat bé― el grau d’explendor á que, en la actualitat, arriva l’Art en totas sas 

manifestacions. Y créch encara més; créch que las novas corrents artísticas de 

Catalunya son molt mes conegudas que las industrials. 

Aquells que’s fixin en la sèrie de retratos que vé publicant catalunya artística‘s 

convencerá de lo que acabo de dir. Y no esque en nostra Revista ‘s donga cabuda á 

mitjanías per falta de notabilitats al contrari son tants els artistas, literats, y homes 

de ciencia, etc., que s’ho mereixen, que’s necessita molt temps y no poch espay pera 

ressenyar las obras de tanta gent notable. 

Dihém quelcóm d’en Campeny. 

El crítich podrá oblidarse un bon xich d’aquest distingit esculptor, pero sempre’l 

farán surar sas magistrals concepcións, tals com la estàtua del poeta Cabanyes que 

s’aixeca en l’atri del Museu-Biblioteca Balaguer á Vilanova y Geltrú, quina 

execució guanyà en Campeny per concurs; la estàtua del polítich y escriptor Pastor 
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Diaz, quin monument s’alsa en la població de Vivero; els panteons de Fortuño y 

d’en Pere Llibre que cridan l’atenció en el Cementiri nou; el d’en Cosme Batlle en 

la necrópolis de Mataró y el d’Ugarte en la capital Peruana, Lima. 

Ademés, el notable artista Campeny te grupos esculptorichs de primera forsa com 

el que representa á “Jesús à l’Hort”, que exhorna gallardament el cami de la Cova 

de Montserrat, y altras obras semblants que’s distingeixen par sa originalitat, forsa 

artística y forma irreprotxable. 

Una de las particularitats en que jo créch qu’en Campeny no te rival, es e el 

modelat animal que li ofereix un tresor d’observacións.  

Actualment el nostre artista treballa en la «Execució d’un condemnat» (época 

cartaginesa) quina obra destina á una Exposició: y está acabant dos canalobres y un 

grupo pera un rellotge, encárrech del marqués de Marianao, obras que aquest 

senyor destina á una de las sevas fincas. 

Y pera acabar de parlar de la personalitat d’en Josep Campeny hem de dir que 

aquest artista es nebot del célebre Damià Campeny, esculptor que figura en la 

«Galería de Catalans ilustres» de nostra Casa Comunal; es pensionat, 

particularment, per l’Academia de Bellas-Arts, de París, y llorejat en moltas 

Expocicions, gayrebé en tantas hont ha concorregut. Es catedrátich; entussiasta de 

la #aturalesa, de son taller y de sa familia; es emprenedor, de caràcter franch, de 

tracte simpátich, cualitats que fan mes agradable al artista.» 

 

@úm. 11 

O. y. G. Pluma y Lápiz, 1/02/1903, pp. 3-5. 

«ARTE Y ARTISTAS. José Campeny. Cataluña, tierra fecunda en hombre de talento, 

tiene, sin embargo, la especialidad de los escultores. Exceptuando a Benlliure, 

valenciano, la pléyade de hábiles é inspirados cultivadores de tan difícil bella arte, 

ha nacido en tierra catalana, y de ello son elocuente muestra los Querol, los Atché, 

los Vallmitjana, los Blay y el ilustre escultor que hoy honra con su retrato y la 

reproducción de algunas de sus más populares obras, las páginas de nuestro 

semanario. 

Campeny, que es un trabajador incansable, es un estudioso de primera y ambas 

cualidades unidas á la de una inspiración fresca, abundante y jugosa, han formado 

un artista en toda la extensión de la palabra. 
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Campeny, cuya larga historia nos obligaría á llenar muchas páginas, de intentar 

reproducirla íntegra, tiene su mejor biografía en los laureles conquistados en 

cuantas exposiciones ha enviado sus obras más acabadas; en el gran número de 

encargos con que cuenta constantemente: en los bronces que decoran palacios 

señoriales y en los monumentos que son ornato artístico del triste lugar del eterno 

descanso. #o hemos, por tanto, de detallar su vida siguiendo paso á paso sus éxitos 

privados y sus triunfos públicos. 

Hay, sin embargo, que hacer constar, como especialidad del artista, su devoción 

por reproducir la naturaleza, en los más diversos ejemplares de la escala zoológica, 

terreno en el que puede asegurarse que nadie, absolutamente nadie ha conseguido 

llevarle ventaja. En sus reproducciones más inspiradas, siempre se podrá admirar 

como el dibujante ha buscado de intento, para vencerlas después con valentía, las 

mayores dificultades que ha podido hallar en la interpretación de leones y panteras, 

osos y tigres, pero no en los momentos de calma en que su estudio pudiera ofrecer 

alguna mayor facilidad, sino en aquellos otros particulares y típicos de cada 

ejemplar en que la violencia de los movimientos, el atrevimiento de los escorzos, la 

grandiosidad de las actitudes presentan líneas briosas, perfiles académicos, 

atrevimientos de colocación que sólo pueden dominarse á fuerza de una retentiva 

especial y poderosa, de una voluntad inquebrantable para saltar con éxito por tantos 

obstáculos. 

Ejemplo de lo que decimos y aseguramos, lo tenemos en todas las obras del gran 

artista y particularmente en la que titulada La Infancia de Aquiles, que Campeny 

acaso termine para la próxima exposición de Bellas Artes y que á buen seguro ha de 

causar á inteligentes y profanos legítima y no pequeña admiración. 

Además de las obras de grande empeño, donde el escultor se juega su nombre y 

su fama, ―nombre envidiable y fama ganada á pulso― Campeny se entretiene en lo 

que pudiéramos calificar de fruslerías artísticas, como los relojes y jarrones que son 

acaso el mejor ornato de los palacios del Maqués de Marianao, gran admirador de 

nuestro silueteado, la Andaluza que reproducimos en el presente número, retratos, 

figuras decorativas, etcétera, etc., en todas las cuales se ve á la lengua el gusto 

exquisito, la ilustración profunda, el estudio constante del natural y la maestría en el 

dibujar, cualidades que descuellan en tan simpática personalidad. 

Si José Campeny se hubiera consagrado á la pintura habría sido un temible 

competidor de Checa, el gran evocador de las terribles luchas de los Circos 
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romanos. Encuentro entre ambas figuras un paralelismo indudable, una nerviosidad 

idéntica, un temperamento gemelo y es seguro que si entre ellos, por su talento 

indiscutible, pudieran caber otras ambiciones que las de la noble emulación por y 

para el arte, Campeny envidiaría á Checa y Checa envidiaría a Campeny. Pero los 

derroteros distintos que han seguido los dos artistas los obliga á estar distanciados y 

yo apunto semejante analogía sólo a título de íntima observación y una arraigada 

creencia, que por otra parte, más inocente sería yo de intentar imponer á nadie. 

José Campeny, ilustre igualadino y sobrino del que fue célebre escultor y 

académico del mismo apellido, durante sus cinco años de pensión en París, estudió 

tan á fondo los variados ejemplares del jardín de aclimatación, que hoy su taller está 

convertido en un verdadero museo de historia natural. Como prueba de su afición 

por los bichos, grandes y pequeños recordaré que en diferentes salones de la capital 

francesa obtuvo ya, siendo muy joven, honoríficas menciones por su grupo Los reyes 

de la naturaleza, distinción análoga á la que mereció su célebre Gladiador vencido. 

En España, recuerdo que Campeny ha sido premiado, entre otras veces, en las 

exposiciones generales de Bellas Artes celebradas en Madrid (1899), con medallas 

de segunda clase, por la escultura A Muerte: en 1883 con medalla de tercera clase 

por la escultura Salta caballo; en 1893 y 1895 con menciones honoríficas por las 

esculturas La formiga y Cuerpo a cuerpo. 

Su tierra tampoco ha sido tacaña, recompensado los méritos de su hijo en las 

diversas exposiciones celebradas en 1891 y 1896 y 1898. 

En París hizo verdadero furor como retratista, y entre sus bustos más notable 

descuella el que hizo de M. Valdec-Rousseau. 

Cinco años consecutivos de incesante observación y estudio entusiasta, tenían 

que dar forzosamente frutos saludables, y los amateurs y la prensa de carácter 

artístico, aplaudieron como la obra de uno de nuestros primeros escultores 

contemporáneos, la que Campeny tituló La miseria sujetando al genio, que produjo 

una verdadera explosión de entusiasmo. 

Otras de las obras que más plácemes le han valido, han sido la estatua que para 

la plaza principal de Vivero labró de don #icomedes Pastor Díaz, un grupo de 

Bisontes atacados por lobos que hoy ocupa puesto preferente en un museo de los 

Estados Unidos, un panteón de carácter nacional que se halla en Lima (Perú), y su 

célebre escultura para el del señor Llibre, en nuestro cementerio #uevo. 
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Entre los últimos encargos que ha recibido figura el sepulcral á la memoria del 

malogrado pintor Paco Masriera, de tan grata memoria, monumento que parece 

inspirado por el genial artista á quien está consagrado. 

Campeny no tiene en contra suya más que su modestia extraordinaria y sólo 

comprensible si se tiene en cuenta que es la inseparable característica de quienes 

cuentan con talento, mérito y fuerzas propias, suficientes para descollar del montón 

abigarrado de los que luchan por conquistar la gloria y el premio de la fama, 

recompensas que no siempre llegan á los que las buscan por medios y caminos 

tortuosos, sino á los que real y positivamente las meceren... 

Digan lo que quieran unos cuantos ensoberbecidos con su insignificancia é 

impotentes contra su invencible vulgaridad.» 

 

@úm. 12 

«Siluetas artísticas. Pepe Campeny», Diario de Tarragona, 21/07/1904, núm. 166, 

p.1. 

«Las dificultades ameritan el esfuerzo. Amar el peligro, preferir los empeños los 

más adversos factores, es indicio de grandes alientos, suficientes para afianzar una 

reputación, siempre que ese alarde se vea cimentado sobre el terreno firme de la 

inspiración y el talento. 

Pepe Campeny, el escultor correcto, el amateur feliz de la naturaleza zoológica, 

el que espía, para reproducirlas, las más raras actitudes, aquellas que proceden del 

instintivo desbordamiento de las pasiones, acaba de escribir una página gloriosa de 

la Historia del arte español, triunfando gallardamente en la Exposición 

internacional de Viena. 

#o es que los austriacos nos hayan descubierto una gloria nacional; Campeny 

rea ya ventajosamente conocido como uno de nuestros primeros paladines del 

modelado artístico. 

El catálogo de sus obras sería interminable; y resultaría difícil, casi imposible, 

entresacar las mejores, por cuanto en todas ellas se advierten derroches de 

inspiración jugosa, abundante y fresca. 

Ha producido tanto, que parecería corta la vida de un hombre para labor tan 

dilatada, si no fuera Campeny quien produce. Desde la obra de gran empeño, que 

reputa al artista, hasta esas encantadoras nimiedades que ornamentan elegantes 

salones, todo lo ha tocado con envidiable fortuna, con maestría inimitable, que 
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justifica el poderoso relieve de su personalidad artística, conquistada con las armas 

de su prodigiosa inteligencia. 

Los palacios de los marqueses de Marianao, protectores decididos del gran 

artista, son verdaderos museos de sus grupos escultóricos entre los que sobresale 

una estatuita ecuestre, «Andaluza», que es un asombroso prodigio del dibujo, gusto 

y naturalidad. (Copia de esta obra de arte «La Andaluza», fue la regalada por nuestro 

ilustre jefe como premio en la última fiesta marítima, así como la que se halla 

actualmente en los escaparates del Sr. Brell, como premio con destino á la 

exposición de trabajos mantéales y que denomina «La formiga». 

Campeny ha sido premiado muchas veces en España por sus obras «Salta 

caballo» (1883), «La formiga» (1893), «Cuerpo a cuerpo» (1895), «A muerte» 

(1899). 

En París alcanzó fama imperecedera durante los cinco años de su pensión, 

cultivando con suerte el retrato. Es notable el busto de Valdec-Rousseau. 

En la capital francesa hizo, además, «La miseria sujetando al genio», «Bisontes 

atacados por lobos», «Reyes de la naturaleza» é infinidad de animales, grandes y 

pequeños, producto de la observación de los ejemplares que existen en el Jardín de 

Aclimatación. 

Actualmente trabaja con empeño en «La infancia de Aquiles», que se propone 

llevar á la próxima Exposición de bellas Artes. 

Pepe Campeny es modesto en demasía; pero su talento lo ha hecho salir, 

fatalmente, del montón abigarrado de medianas é insignificantes que en vano han 

querido servir de lastre á su legítimo encumbramiento. (Del “Liberal” de 

Barcelona). 

 

@úm. 13 

«Nota de arte. Una obra de Campeny». El Liberal de Barcelona, 18/03/1904, p. 3. 

Edició matí. 

«El título de la escultura es justo y exacto; pero á la vez es antitético del éxito: si la 

obra del distinguido escultor se llama “Un desastre”, la exhibición de ella es, en 

cambio, un verdadero triunfo. 

#o se nos tache de apasionados en pro del artista, á quien en esta casa se le tiene 

predilección especial y admiración verdadera; para demostrar que tal 

apasionamiento no existe, nos basta remitirnos a la realidad. 
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Todo el público desfila por el escaparate de la casa Costa y Ponces de la calle 

Fernando, donde una reproducción de la escultura de Campeny aparece expuesta 

con la gallardía de toda obra de arte que, con la majestad del silencio llama la 

atención á los que con el arte se identifican. 

Tiene ese atractivo especial que no tienen otras cosas expuestas con bombo y 

platillo: fijándose en ella, el público heterogéneo que por ahí desfila, rinde su 

tributo de admiración leal y desinteresada. 

Y esto tiene su explicación en la obra misma, es una idea feliz, aunque triste. Aquel 

armón de artillería, roto y desecho, la rueda volcada en tierra, el caballo caído y 

los otros que le contemplan asustados, dan idea del momento trágico y difícil en que 

se encuentra “aquello”, que es un arma de combate, y que siendo amenazadora 

momentos antes, aparece caída y anulada: aquel cañón es una majestad en el 

(exil?), casi como los reyes de Daudet. 

Alguien ha notado la ausencia de figuras en la composición; pero esto que pudiera 

parecer un defecto, es, para nosotros, un mérito mayor, puesto que Campeny ha 

sabido dar la sensación de “desastre”, valiéndose únicamente de los elementos 

pasivos que á el contribuyen. 

La figura del caballo caído es un prodigio de síntesis y de ejecución. 

#o queremos insistir en el elogio, poque lo juzgamos baldio é inútil; el mejor elogio 

que de la obra podemos hacer es el siguiente: el original hecho en bronce, fue 

adquirido por el rey, y la reproducción que hoy se exhibe es admirada por todo el 

público de Barcelona». 

 

@úm. 14 

El Diluvio, 18/03/1904, p. 5. 

«Hemos tenido ocasión de admirar en los escaparates del establecimiento que 

los señores Costa y Ponce tienen en la calle Fernando, un grupo escultórico en 

barro, original del señor Campeny, que lleva por título “Desastre” y que llama 

poderosamente la atención por la impresión enérgica y real del asunto, de tan 

difícil interpretación como significa poner en situación precisa aquellos caballos y 

modelarlos con valentía. 

Otro grupo, de tamaño igual y gemelo á éste, fue regalado por el señor Campeny 

a Alfonso XIII cuando su coronación, siendo la obra celebrada en Madrid, por su 
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notable ejecución llena de vida y justo conocimiento militar, tanto más digno de 

elogio cuanto es punto menos que imposible haberlo visto al natural». 

 

@úm. 15 

Orduña Viguera, Emilio. Pequeñas monografías de arte, 1908. 

«JOSEP CAMPE#Y. Tenemos que consignar con especial mención, entre la 

pléyade de artistas que honran á Cataluña, al simpático escultor igualadino. 

Su carácter francote, afable y humorístico en extremo, atrae al momento y cautiva 

la amistad. Trabajador infatigable, durante días enteros modela con exquisito gusto, 

lo mismo el bibelot delicado y predilecto de la acicalada damisela, que los vigorosos 

seres de la escala zoológica; como con igual entusiasmo trabaja en el arte 

decorativo, que trata cariñosamente una composición religiosa ó la estatuaria seria, 

dependiendo esto de que su febril inspiración todo lo abarca, dadas sus múltiples 

aptitudes para la plástica. 

Su físico revela las huellas del estudio, que le obliga al natural descanso; pues si 

algunas veces, sin darse cuenta de ello, deja el trabajo para fumar un cigarro, lo que 

en rigor ejecuta es un medio de distraer la imaginación, pues á pesar de las muchas 

visitas de personas distinguidas que se honran al frecuentar su estudio-taller, no 

interrumpe su tarea, sino que sostiene una conversación á la vez que modela con 

rapidez asombrosa, dando trazos decisivos ó colocando barro con la valentía 

peculiar de su genio. 

De acuerdo estamos con el Sr. Osorio y Gallardo al consignar que si Campeny se 

hubiera dedicado a la pintura, habría sido por temperamento y aficiones un 

competidor del fogoso colorista Ulpiano Checa. Recuérdese el desenfreno del artista 

en sus soberbias composiciones romanas, luchas en los circos y corceles briosos, y 

el lector comprenderá al momento el símil, porque lo que uno ejecuta en barro, el 

otro nos lo demuestra con el color. 

La extremada modestia de Campeny, sobrino del célebre escultor y académico de 

igual apellido, contrasta de un modo notable con la valentía de los seres que 

integran sus enérgicas composiciones, á los cuales sabe imprimir el carácter 

peculiar de cada uno de ellos. 

Palpable muestra es la justa interpretación de sus modelos zoológicos, 

presentándolos, no como meros maniquíes en actitud de reposo, sino á semejanza de 

una cámara instantánea, á fin de que la huella del movimiento quede impresa en la 
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imaginación, ora en retorcida actitud cual periodo agónico de una fiera, ora 

acometiendo con saña, ó ya en encarnizada lucha por la existencia; pero siempre sin 

perder de vista la escena real, como si el modelo estuviese en esa natural y difícil 

posición. 

La preferencia hacia este género que cultiva no es óbice para que modele asuntos 

religiosos, retratos y todo cuanto relacionarse puede con la escultura seria; por 

tanto no seremos escasos en aplaudir su predilecta afición, iniciada tal vez durante 

su larga permanencia en París, pensionado para continuar sus estudios, puesto que, 

habiendo demostrado inclinación de dibujar y modelar ejemplares del Jardín de 

Aclimatación, no extrañará se dedicase después á una especialidad que escasea y 

que él domina. 

En nuestra última visita á su estudio pudimos apreciar bocetos y estudios 

parciales de miembros aislados, admirablemente modelados, cual si fuesen vaciados 

del natural, viendo por doquier fragmentos, apuntes é impresiones del momento; 

pero siempre revelando el cariño hacia este género, cuyo estudio le entusiasma. 

Hemos de citar, entre la infinidad de obras salidas de sus manos, Carmen, 

gracioso busto andaluz ejecutado en mármol; Manzanilla, arrogante figura de 

cuerpo entero de mujer en actitud de brindar una caña del sabroso líquido, mientras 

con el otro brazo recoge con garbo el pañuelo de Manila para ponerse en jarras, 

acompañada de picaresca mirada y gracioso movido. 

Además del género alegre cultiva el retrato con éxito, demostrándolo la estatua 

de Manuel Cabanyes, hecha con destino al Museo Balaguer, y el de Waldeck-

Rousseau; así como asuntos humorísticos nos recuerda Los Predestinados, que 

figura una campesina en actitud de echar de comer á unos cerdillos que trepan por 

el artesón donde está el alimento. Lo mejor de la feria y un jarrón decorativo en 

bronce, propiedad del Marqués de Marianao, representando á un niño 

metamorfoseado en pez, que arremete, tridente en mano, contra una langosta 

enorme. 

El Centauro Kirón, conocido también por la Infancia de Aquiles, es una  obra de 

las del género zoológico que hizo en el año 1904, y motivó para estudiar un caballo 

cuyo cuerpo superior termina en figura humana en actitud de arrojar una enorme 

piedra con sus manos a un tigre, y dar alimento de tuétano de los huesos para 

robustecer al pequeño niño que lleva á la espalda. 
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Edad de Piedra es un valiente grupo de un hombre salvaje luchando contra un 

oso, donde demuestra su autor el profundo conocimiento de la anatomía y gran 

precisión  en el dibujo; obra existente en el Museo de Ciencias #aturales y 

Arqueológico de Barcelona. 

En la Exposición Internacional celebrada en año 1907 en la citada ciudad 

figuraron dos grupos notables, á cual más imponentes y variados de líneas: nos 

referimos a In Extremis y Epílogo. El primero es una leona trepando por desigual 

pendiente, llevando asida de sus potentes caninos á una joven desnuda; el grupo 

sorprende por la idea no menos que por la corrección de dibujo, admirablemente 

modelado, viéndose la flexibilidad ó languidez del cuerpo inerte, que va rozando la 

tierra. El otro grupo de colosales dimensiones, según su título expresa, es la 

terminación o muerte de una víctima acometida por un león; está compuesto con 

energía y suma naturalidad, y por él se le otorgó medalla de segunda clase. 

Mencionaremos de este incansable artista, además, La Formiga, La miseria 

sujetando al genio, el grupo atrevido Populus, Lucha por la existencia, y A muerte, 

exhibida en la Exposición de Bellas Artes de Madrid, premiada con medalla de 

segunda clase, y adquirida por el estado para el Museo #acional de Escultura. 

En el género religioso es tal el número de encargos que le dispensan, que 

recordamos las mismas palabras humorísticas de Campeny al manifestarle la 

imposibilidad material de ejecutarlos, dado lo perentorio del tiempo: -Si no fuera 

por el Cementerio no vivía. 

Aun cuando no pasa de ser una vaguedad esa expresión, indica que resulta más 

productivo que los otros diversos géneros que cultiva, y los encargos escasean, por 

tanto.  

Con efecto: gran número de obras son las ejecutadas para el cementerio de la 

Ciudad Condal, para las iglesias y para el Calvario de Montserrat, ya en 

bajorrelieve ó esculturas aisladas, no exentas de carácter religioso, bien contrarias 

á esta unción mística, el género predilecto que distingue al notable artista de quien 

nos ocupamos. 

Para terminar: en la actual Exposición de Bellas Artes de Madrid (1908) 

presentó una atrevida composición de gran tamaño, Reciario, ó sea la lucha de un 

romano con un tigre, caídos en tierra y tratando de estrangular en supremo abrazo á 

la fiera, después de roto el tridente y la red con que quiso envolverla, revelando una 
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vez más las cualidades del escultor, que justamente llamaron la atención de S.M del 

Rey D. Alfonso XIII al visitar este certamen, contemplándola con detenimiento. 

A esta escultura, á pesar de su notable mérito y de convenir todos en la 

deficiencia, por no decir fracaso, de la citada Exposición bienal, ¡no se le otorgó 

ninguna recompensa!...»  

 

@úm. 16 

El #oticiero Universal, 30/07/1919, p. 1. 

«Terminada la “maquette” del monumento que por iniciativa del Real Aero Club de 

Cataluña va á erigirse, por suscripción popular, a la memoria del inolvidable héroe 

de la travesía Barcelona á Palma, ha quedado expuesta, para que el público pueda 

verla, en uno de los salones del Real AeroClub. 

El proyecto, que es original del insigne escultor don José Campeny, resulta de un 

conjunto verdaderamente hermoso y hace honor á la fama de tan laureado artista. 

Representa una tosca roca perdida por lo alto de las nubes, de las cuales surgen las 

alas de un biplano que recuerdan las del tipo de caza “España”, y sobre este 

pedestal se halla colocado el busto de Hedilla. Una figura alegórica del aire pasa 

volando por debajo del busto para dejar la palma del martirio, mientras desde 

tierra un mocetón bien musculado, que representa el Aero Club, le hace ofrenda de 

la corona de gloria. Las olas del mar besan en parte la base del monumento y una 

gaviota revolotea muy bajo como humillada por el vuelo humano. 

Tales son los rasgos más salientes del proyecto del señor Campeny, que ha 

merecido unánimes elogios de cuantos han podido admirarlo. 

En el Real Aero Club de Cataluña ha quedado de nuevo abierta con este motivo la 

lista de suscripción que se dignó encabezar S.M. el rey y que se publicará completa 

otro día». 
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