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Resum
La producció dels germans Venanci i Agapit 
Vallmitjana Barbany va suposar “la renovació 
més  significativa  que  va  experimentar 
l’escultura catalana vuitcentista”. Dos artistes 
molt  valorats  en  la  seva  època,  però 
pràcticament, des de la mort d’un dels seus 
biògrafs,  el  crític  d’art  Manuel  Rodríguez 
Codola,  la  seva  obra  va  començar  a  passar 
inadvertida,  malgrat  entitats  culturals, 
públiques  i  privades,  com  el  Museu  del 
Prado, el MNAC, el Museu Frederic Marés o 
la  Biblioteca  Museu  Víctor  Balaguer,  entre 
altres, tinguin part de la seva obra exposada 
permanentment. 
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Reconeixement i oblit 

El present article  és  el  resultat  d’un treball 

d’investigació  sobre  la  vida  i  obra  de  dos 

escultors,  els  germans  Venanci  i  Agapit 

Vallmitjana  Barbany  (imatge) ,  la  producció 1

dels  quals  va  suposar  “la  renovació  més 

significativa  que va  experimentar  l’escultura 

catalana  vuitcentista” .  Dos  artistes  molt 2

va lora t s  en  l a  se va  època ,  quant  a l 

reconeixement  de  la  seva  obra,  però 

pràcticament, des de la mort d’un dels seus 

biògrafs,  el  crític  d’art  Manuel  Rodríguez 

Codola (Barcelona, 1842-1846), la seva obra va 

començar  a  passar  inadvertida,  malgrat 

entitats culturals, públiques i privades, com: 

el Museu del Prado, el Museu Nacional d’Art 

de  Catalunya  (MNAC),  el  Museu  Frederic 

Marés o la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 

entre  altres,  tinguin  part  de  la  seva  obra 

exposada permanentment. 

A continuació,  tres  exemples  que  il·lustren 

aquest reconeixement i oblit vers els germans 

Vallmitjana,  representatius  de  tres  etapes 

diferents  en  la  història  de  l’art  català  i 

espanyol:  

“Decir  hoy  escultura  española  es  decir 

escultura  catalana”.  Amb  aquesta  frase 

començava  el  periodista  i  crític  d’art  Luis 

Alfonso Casanovas (Palma de Mallorca, 1845 

– Madrid, 1892) l’article que sota el títol “La 

escultura  en  Barcelona”  va  publicar  el  30 

d’agost  de  1880  a  La  Ilustración  Española  y 

Americana. Un article dedicat principalment a 

excel·lir  les  virtuts  artístiques  dels  germans 

Val lmit jana,  a ls  qui  considerava  “ los 

verdaderos  padres  de  nuestro  renacimiento 

escultórico” .3

En canvi, l’any 1994, en el seu llibre L’escultura 

del  segle  XIX a  Catalunya,  la  historiadora de 

l’art Judit Subirachs (Barcelona, 1959) feia un 

comentari  on  posava  en  valor  l’obra  dels 

Vallmitjana  però  ja  palesava  una  manca 

d’interès per aquests artistes.

Si els estudis que tracten l’escultura del segle 

XIX a Catalunya són escassíssims, encara ho 

són més els  estudis  monogràfics centrats  en 

 Imatge extreta de la portada del periòdic La Ilustració Catalana del 29 de desembre de 1881, nº 53.1

 Judit Subirachs i Burgaya. L’escultura del segle XIX a Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2

S.A. 1994, p. 114.

 Luis Alfonso. “La escultura en Barcelona (I)”. La Ilustración Española y Americana. Madrid, 30 de agosto de 1880, 3

núm. XXXII, p. 116, i la frase anterior p. 115. Aquest article va ser publicat en dues parts, la segona: Luis Alfonso. 
“La escultura en Barcelona (Conclusión)”. La Ilustración Española y Americana. Madrid, 8 de setiembre de 1880, núm. 
XXXIII. 
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figures  determinades  d’aquesta  escultura. 

Essent  així,  ni  Antoni  Solà  ni  els  germans 

Vallmitjana, per citar tan sols exemples d’uns 

e scu l tor s  que  no  han  pa s sa t  de l  tot 

desapercebuts dins la història de l’art català, 

no  han  merescut  una  monografia  digna  que 

fes  honor,  si  més  no,  a  la  seva  fecunda 

producció .4

El tercer exemple és el comentari de la també 

historiadora  de  l’art  Cristina  Rodríguez 

Samaniego en el  seu  treball   “Els  Germans 

Vallmitjana i  l’escultura  a  l’Escola  de Belles 

Arts a finals de l’època moderna” , publicat el 5

2016, on reitera el fet plantejat per Subirachs: 

“Els Germans Vallmitjana i Barbany, Agapit i 

Venanci,  són  dues  de  les  grans  figures  de 

l’escultura catalana moderna que han romàs 

sense estudiar de manera sistemàtica”.

Si  parem  esment  al  comentari  de  Judit 

Subirachs ens adonem que les causes per les 

quals els germans Vallmitjana han estat poc 

estudiats  són  colaterals  a  l’escassa  atenció 

historiogràfica  i  bibliogràfica  que  ha  rebut 

l’escultura  catalana  pre-modernista,  la  qual 

respon a una manca d’interès,  per part dels 

investigadors,  vers  les  manifestacions 

artístiques  del  vuit-cents,  una  qüestió  que, 

segons  Subirachs,  ja  havia  assenyalat 

anteriorment  l’historiador  de  l’art  Francesc 

Fontbona (Barcelona, 1948) l’any 1983 . 6

És  d’esperar,  doncs,  que  aquesta  situació 

endèmica que ha vingut patint l’art català del 

XIX,  i  que ,  com  s ’ha  v i s t ,  ha  e s ta t 

manifestada en diverses ocasions per alguns 

estudiosos  de  l’art,  millori  en  un  futur  no 

gaire llunyà. Però, com no fa gaire vaig sentir 

dir a algú, en el camp de l’art, l’hegemònic és 

l’art contemporani. Hi ha unes jerarquies. 

La recerca 

A aquestes mancances caldria afegir un altre 

inconvenient, amb el qual m’he trobat durant 

la  meva  cerca  sobre  e l s  Val lmit jana , 

inconvenient  que  ja  havia  assenyalat  Feliu 

Elies Bracons (Barcelona, 1878-1948), crític i 

historiador  de  l’art,  pintor,  caricaturista  i 

escriptor, en el prefaci del primer volum de 

L’escultura  catalana  moderna  (1926):  “[...]  els 

nostres  artistes  no  tenen  epistolari,  ni  han 

escrit les memòries de llur vida, ni han tingut 

el  costum de dietariar impressions, idees ni 

fets, ni cap altra notació que pugi orientar els 

futurs historiadors” . 7

 Judit Subirachs i Burgaya, op. cit., p. 15.4

 Cristina Rodríguez Samaniego. “Els Germans Vallmitjana i l’escultura a l’Escola de Belles Arts a finals de l’època 5

moderna”. Acadèmia i art: Dinàmiques, transferències i significació a l'època moderna i contemporània. Irene Gras i Mireia 
Freixa, (coords.). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016, p. 155.

 Judit Subirachs i Burgaya, op. cit., p. 9.6

 Feliu Elias i Bracons. L’escultura catalana moderna, Vol. 1: Procés evolutiu. Enciclopèdia “Catalunya”, Vol. 2 (I de la Secció 7

d’Art i Arqueologia). Barcelona: Barcino, 1926, p 14.
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No obstant això, he pogut recopilar algunes 

dades personals a través de la documentació 

que  disposen a  l’Arxiu  Capitular  de  la  S.E. 

Catedral Basílica de Barcelona (ACB), l’Arxiu 

Diocesà  de  l’Arquebisbat  de  Barcelona 

(ADB) i el Registre Civil de la mateixa ciutat, 

que afegides a les facilitades per unes cosines 

llunyanes dels Vallmitjana, contribueixen, no 

a  conèixer  les  seves  inquietuds  artístiques, 

però si a conèixer una mica més quin era el 

seu entorn familiar. 

El  present  treball  també  pretén  recopilar 

l’obra dels Vallmitjana, dispersa per diferents 

espais públics i privats, amb la intenció de fer 

un  llistat  de  les  seves  obres  individuals  i 

conjuntes i  alhora,  desfer alguns dels  errors 

en  els  quals  es  cau  en  confondre  el  nom 

d’Agapit Vallmitjana Barbany amb el del seu 

nebot,  també  escultor,  Agapit  Vallmitjana 

Abarca (fill de Venanci), adjudicant l’obra de 

l’un  a  l’altre.  Per  realitzar  aquesta  tasca  he 

començat  contactant  amb  d iver ses 

institucions  culturals,  públiques  i  privades 

com el Museu del Prado, el Museu Nacional 

d’Art  de  Catalunya  (MNAC),  el  Museu 

Frederic  Marés,  la  Biblioteca  Museu Víctor 

Balaguer, Cementiris de Barcelona, per si em 

podien  facilitar  les  dades  de  les  obres  que 

d i sposen  f í s i cament  de l s  germans 

Vallmitjana,  tant les  exposades com les que 

no  ho  estan.  Aprofito  aquestes  línies  per 

agrair a les persones amb qui vaig contactar 

la seva col·laboració.

Venanci Vallmitjana Barbany  

Venanci Vallmitjana Barbany va néixer el dia 1 

d’abril de l’any 1830 i el van batejar l’endemà 

a la Catedral de Barcelona amb els noms de 

Venancio  Camilo  Francisco  de  Paula .  A 8

cont inuac ió  una  t ranscr ipc ió  de 

l’enregistrament del Llibre de Baptismes:

Abril 1830
17
Vallmitxana
__________

      H
Als  dos  días  de  dit  mes  y  any en  las 

fonts  baptismals  de  aquesta  Sta  Iglesia  vais 
batejar a Venancio Camilo Franco de Paula nat 
lo  dia  antes  fill  llegitim  y  natural  de  Felip 
Vallmitxana  Veler  y  de  Franca  Barbany 
conyuges  naturales  de  Barna.  :  foren  Padrins 
Joan Simo Veler y Camila Barbany soltera tots 
en Barna. habitants

Miquel Nadal Domer

Cal esmentar, que el nom i cognoms dels seus 

pares  eren  Felip  Vallmitjana  Canals  i 9

Francisca  Barbany  Carreras,  naturals  de 

Barcelona,  i  que  el  mot  “Veler”,  que  al 

reg istre  apare ix  darrere  de l  cognom 

 Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona, Llibre de Baptismes 1830-1832, vol 46, Abril 1830, 8

pàgina 17.

 El segon cognom del pare i de la mare de Venanci i Agapit (dades inèdites)  ha estat facilitat per una cosina 9

llunyana dels Vallmitjana, descendent de la branca familiar d’un oncle dels germans Vallmitjana, la qual ha preferit 
que no quedés constància del seu nom. 
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Vallmitxana del pare, no és el segon cognom 

sinó el seu ofici, ja que era veler (teixidor de 

vels), el mateix passa amb el padrí.

Es  va  casar  el  dia  23  d’agost  de  1853  amb 10

Carolina  Abarca  Dalmau,  filla  d’Albert  i 

Teresa, i van tenir sis fills: Maria Concepción, 

Carlota, Dolores, Carlos, Agapito i Augusto. 

Va morir al  seu domicili  (carrer Corts,  684, 

2n 1r) el 3 de setembre de 1919 de senectut i 

va  ser  enterrat  al  Cementiri  del  Sud-oest 

(Cementiri de Montjuïc) . En aquella data, la 11

seva esposa i els seus fills Agapit i August ja 

havien mort. 

 

Agapit Vallmitjana Barbany 

Agapit  Vallmitjana  Barbany  va  néixer  a 

Barcelona el dia 24 de març de 1832 i el van 

batejar l’endemà a la Catedral  de Barcelona 

amb els noms de Agapito Francisco Ignacio . 12

A  cont inuac ió  una  t ranscr ipc ió  de 

l’enregistrament del Llibre de Baptismes:

Mars de 1832
150
Vallmitjana
__________

      H
Als vint y sinch días de dit mes y any 

en las  fonts  baptismals  de aquesta Sta Iglesia 
vais batejar a Agapito Franco Ignaci nat lo dia 
ante s  f i l l  l l eg i t im  y  natural  de  Fe l ip 
Vallmitjana  Veler  y  de  Franca  Barbany 
conyuges  nats  de  Barna.  :  Padrins  Franco  
Vallmitjana Veler y Franca Rossell solta tots en 
Barna. habitants

Miquel Nadal Domer

Les  dades  referents  als  pares  ja  han  estat 

esmentades en l’apartat anterior.

Es va casar el 19 de maig de 1862 amb Irene 

Abarca  Dalmau,  germana  de  l’esposa  de 

Venanci, i van tenir cinc fills: Hermenegildo, 

Alfonso,  Pedro,  Carolina  i  Montserrat.  Va 

morir a casa seva (carrer Corts, 576, 3r), el 25 

de novembre de 1905 a causa d’una apoplexia 

 Segons documentació facilitada per l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona. Dades inèdites. 10

 Dades de defunció i nom dels fills extretes de la certificació literal de defunció de Venanci, Registre Civil de 11

Barcelona, Llibre 185 (6). El nom dels quatre primers dades inèdites. L’Agapit és conegut per ser escultor com el seu 
pare i el seu oncle, i l’August per ser el pare dels pintors August i Hubert Vallmitjana Garrido. La informació sobre 
l’August  i  els  seus  fills  ha  estat  extreta  de  l’Enciclopèdia  Catalana.  http://www.enciclopedia.cat/EC-
GEC-0069340.xml

 Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona, Llibre de Baptismes 1830-1832, vol 46, Mars de 1832, 12

pàgina 150.
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cerebral i va ser enterrat al Cementiri de l’Est 

(Cementiri del Poble Nou) .13

El seu fill Pere, nascut a Barcelona el 19 de 

maig  de  1875,  va  ser  un  dels  monjos 

benedictins de Montserrat que van matar a la 

Guerra  Civil  espanyola  l’any  1937,  i  un dels 

màrtirs  que  van  ser  beatificats  a  Tarragona 

l’any 2013. 

Després  de  fer  la  professió  monàstica  a 

Montserrat  el  18  d’agost  de  1894,  es  va 

ordenar sacerdot el 2 de març de 1901 i poc 

després  de  l’ordenació,  va  ser  destinat  al 

monestir de Nova Núrsia a Austràlia, on els 

benedictins tenen una missió. Uns anys més 

tard va tornar  a  Montserrat,  i  l’any 1924 el 

van  destinar  al  Priorat  de  Nàpols,  d’on  va 

tornar l’any 1930,  i al cap de poc era destinat 

a la casa-taller Can Castells a Esparraguera, 

on hi ha instal·lat el Col·legi  de Sant Josep de 

Castells,  per  impartir  classes  als  novicis. 

Quan l’any 1936 va esclatar la Guerra Civil, la 

comunitat benedictina es va dispersar i a ell 

el  van  fer  presoner.  Probablement  el  van 

tancar  a  la  presó  de  Cerdanyola,  on  el  van 

matar el mes de març de 1937 .14

Teixidors i pessebristes 

Fills d’una família de velers, veïns de la Plaça 

del  Beat  Oriol  (actual  Plaça  de  Sant  Josep 

Oriol), es van iniciar en l’art del modelatge de 

ben petits, a l’edat de vuit anys , primer fent 15

f i guretes  de  pessebre  per  l e s  f i re s 

nadalenques, que feien els vespres en tornar 

de treballar com a teixidors, sovint també hi 

participava  el  seu  pare.  Aquesta  afició  va 

acabar  per  convertir-se  en  un  petit  negoci 

que van ampliar fent carotes per Carnestoltes 

i més tard fent les part visibles dels sants, és a 

dir,  el  cap  i  les  extremitats  unides  per  una 

estructura de fusta que quedava amagada per 

la roba.

En aquest punt, i basant-me en noves dades 

obtingudes, sóc del parer que aquesta afició 

per modelar figuretes de fang pels pessebres 

 Dades de defunció i  nom dels  fills  extretes de la  certificació literal  de defunció d’Agapit,  Registre Civil  de 13

Barcelona, Llibre 115 (6). El nom dels fills dades inèdites.

 Dades facilitades pel Pare Josep Galobart, benedictí de l’Abadia de Montserrat.14

 Luis Alfonso, op. cit., p. 116. 15
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( 1875 - 1937 ) .  M à r t i r s  d e 
Montserrat, Galeria Fotogràfica 
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no va ser casual  i  que tal  vegada fos el  seu 

pare, el senyor Felip, qui els iniciés en aquest 

art  popular.  D’una  banda,  coneixem que  el 

seu pare sovint hi participava en l’elaboració 

de figuretes, motiu per pensar que fos ell qui 

els hi ensenyés, i d’altra banda, segons dades 

fac i l i tades  per  l a  f amí l i a ,  l a  f amí l i a 

Vallmitjana procedia del mas Vallmitjana de 

Taradell (Osona), i buscant informació sobre 

aquesta vila, resulta que:   

Tradicionalment,  Taradell  fou  una  vila 

menestral,  dedicada  sobretot  al  ram  tèxtil. 

Tenia  un  gremi  de  paraires  i  teixidors 

constituït  abans  del  1616,  i  arribà  a  ésser  la 

segona o  tercera  població  de  la  comarca  de 

Vic, pel que fa a la producció, al llarg del segle 

XVIII. [...] [a la vila de Taradell] s’hi fan dues 

fires: la de Santa Llúcia, que data del segle XV 

i  se  celebra  anualment  pels  volts  del  13  de 

desembre,  dia  de  la  santa,  [...]  La  població, 

que fins al segle XVI no passà d’ésser un petit 

llogaret,  va  experimentar  un  creixement 

notable a partir  del  1550 i  entre el  1547 i  el 

1561 es va construir la capella de Santa Llúcia, 

a la part de llevant del poble, on es feien les 

assemblees del  gremi de paraires i  teixidors. 

[...]  L’antiga  població  es  va  crear  entre 

l’església  de  Sant  Genís,  la  plaça  Major  i  la 

capella  de Santa  Llúcia,  que és  el  sector  on 

encara  hi  ha  cases  antigues  amb  portals 

adovellats de pedra dels segles XVI i XVII, 

[...] Com tots els termes de la Plana de Vic, el 

de  Taradel l  conser va  un  gran  nombre 

d’antigues  masies  d’història  mil·lenària:  [...] 

Els  propietaris  d’algunes  d’aquestes  masies 

(com  Vilacís,  la  Vallmitjana,  el  Ricard,  el 

Gurri, Bellpuig) conserven l’antic cognom del 

mas .16

Així  doncs,  quan  el  darrer  quart  del  segle 

XVIII,  l’avi  Francesc  d’Assis  Vallmitjana 

Vilacis  va  deixar  Taradel l  per  venir  a 

Barcelona,  on  l’any  1779  es  va  casar  amb 

Theresa Canal Serra (de Barcelona) , ja devia 17

portar  amb  ell  l’ofici  de  teixidor  que  va 

continuar  el  seu  fill  Felip,  i  inicialment  els 

seus nets Venanci i  Agapit,  i  probablement, 

també era destre,  com el  seu el  seu fill,  en 

l’art  popular  del  modelatge  de  figuretes  de 

fang, vinculat  a la tradició popular de la fira 

de  Santa  Llúcia  i  que  des  del  segle  XV es 

manté a Taradell.

Escultors 
El  seu  ingrés  a  l’Escola  de  Belles  Arts  va 

esdevenir a partir de les recomanacions que li 

van fer al seu pare dos veïns que van veure el 

seu potencial artístic, el Pare Sebastià Gallés 

i Pujal (1812-1902)  un jesuïta pintor que vivia 18

a  la  mateixa  escala  dels  Vallmitjana,  i  el 

senyor  Pau  Xacó,  un  imatger  que  tenia 

l’obrador i la botigueta a la mateixa plaça.

 Dades extretes de l’entrada “Taradell” que consta a l’Enciclopèdia Catalana online: http://www.enciclopedia.cat/16

EC-GEC-0065213.xml 

 Dades aportades per la família.17

 Judit Subirachs, op. cit., p. 79.18
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Probablement,  Venanci  va  cursar  els  seus 

estudis a l’Escola de Belles Arts entre els anys 

1847-1848  i  1852-1853  i  l’Agapit  entre  el 

1849-1850 i  1852-1853 ,  i  poc temps després 19

d’acabar  el  seu  aprenentatge  van  passar  a 

formar part de l’equip docent de l’Escola fins 

pràcticament  la  seva  mort,  primer  com 

interins  i  més  tard  com  a  professors 

numeraris.  Venanci  de  talla,  modelat  i 

emmotl lat ,  i  Agapit  de  l ’ a ss ignatura 

d’Escultura.  Docència  que  van  compartir 

amb la seva obra escultòrica, al voltant de la 

qual van tenir una vida molt activa, encàrrecs, 

concursos,  exposicions  (nacionals  i  alguna 

internacional), membres del jurat... 

Durant el dia, acostumaven a treballar en el 

seu taller, el qual van compartir fins l’any 1883 

−moment en què es van separar i Venanci va 

obrir  un taller  amb el  seu fill  Agapit−,  i  als 

vespres donaven classe de 7 a 9 a l’Escola de 

Belles Arts i alguns mesos de 6 a 8 del matí, 

segons  consta  a  l'anunci  anunci  de  l’Escola 

Oficial de Belles Arts de Barcelona, publicat 

al diari La Vanguardia, del dia 27 de Setembre 

de 1899:

Fins  l’any  1883,  havien  estat  inseparables,  i 

fins  i  tot,  havien  col·laborat,  en  l’execució 

d’una mateixa escultura,  però sembla  que a 

partir d’aquell moment, en què es van separar 

per treballar en tallers a part, “mai més no es 

dirigiren la paraula, ni tant sols a la Llotja, on 

es trobaven cada dia” .20

Desconec  si  aquesta  separació  va  ser 

motivada  per  causes  profess ionals  o 

personals, ja que segons comenta Feliu Elies, 

malgrat tants anys de col·laboració, entre ells 

existia un “divorci d’idees, de temperaments i 

 Cristina Rodríguez Samaniego, op. cit., p. 160.19

 Feliu Elias i Bracons. L’escultura catalana moderna, Vol. 2: Els artistes. Enciclopèdia “Catalunya”, Vol. 7 (II de la Secció 20

d’Art i Arqueologia). Barcelona: Barcino, 1928, p 214-215.
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de talents” , el que sí puc aportar és una dada 21

inèdita,  que tenint en compte la mentalitat 

de  l’època,  quan  es  devia  conèixer,  devia 

provocar  un  trasbals  familiar;  i  potser  la 

ruptura entre els germans; i és que aquell any, 

el 22 de maig de 1883, l’Agapit va tenir una 

filla,  fora  del  matrimoni,  amb  la  Pilar 

Serradel l  Virgi l i ,  una  nena  que  es  va 

anomenar Rita i va rebre els cognoms de la 

seva mare, elles són (eren) la meva rebesàvia i 

la meva besàvia. 

Primers encàrrecs 

El primer encàrrec important,  si  més no el 

que els  va donar a conèixer,  en el  camp de 

l’estatuària monumental, és el que els va fer 

Josep  Oriol  Mestres  l ’any  1858,  unes 

al·legories  del  Comerç  i  la  Industria,  per 

decorar la façana de l’edifici que havia de ser 

la nova seu del Banc de Barcelona.

Per causa de les grans dimensions de l’obra, 

van obtenir el permís per poder traslladar el 

seu  taller  a  la  capella  de  Santa  Àgueda,  on 

l’any 1861, van rebre la visita de la reina Isabel 

II,  durant  una  curta  estada  que  va  fer  a 

Barcelona,  i  els  va encarregar,  a l’Agapit un 

retrat  d’ella  amb el  príncep  en  braços,  i  a 

Venanci un Sant Jordi. 

 Feliu Elies, op. cit., (vol. 2) p. 214.21
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VALLMITJANA  BARBANY,  Venanci  i 
Agapit,  Frontis  pel  Banc  de  Barcelona, 
al·legories del Comerç i la Industria
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Banc  de  Barcelona,  antiga  foneria  de  canons, 
situada  al  Portal  de  la  Pau  (Rambla  de  Santa 
Mònica)

VALLMITJANA  BARBANY, 
Agapit,  Isabel  II  amb  el  Príncep 
d ’Astúries,  1861.  Marbre,  203  x 
123  x  116  cm,  Palau  Reial  de 
Pedralbes



Contactes exteriors 
L’any 1872, Lord Stanley els va encarregar, el 

seu retrat i el de la seva esposa, i un cop van 

estar acabats, els va pagar el viatge i l’estada a 

la seva finca, prop de Manchester perquè els 

posessin  al  seu  lloc.  Un  cop  allí  els  va  fer 

altres encàrrecs, entre ells una interpretació 

simbòlica del tema La Bellesa dominant la Força 

en marbre que va realitzar Venanci. D’aquest 

tema  en  va  fer  altres  versions  amb  altres 

materials.

Dels dos germans, sembla que Venanci és qui 

es  va  moure més a  l’exterior.  L’any 1873,  va 

viatjar  a  París  per  participar  en  el  concurs 

convocat pel diari francès Le Figaro amb una 

figura  de  Fígaro,  amb la  qual  va  quedar  en 

segon  lloc,  però  va  rebre  una  molt  bona 

crítica.  Allí  va  contactar  amb  un  marxant 

d’art  amb qui  va  treballar  durant  un  parell 

d’anys fins que va haver de deixar d’enviar-li 

figures de terracota, ja que aquell no li pagava 

els encàrrecs. Quan Venanci va anar a París 

per reclamar el pagament del deute aquell li 

va dir: “Estem en paus. Creieu, potser, que no 

va l  re s  que  us  ha g i  ober t  e l  mercat 

parisenc?” .  Sembla  que  la  seva  aventura 22

parisenca es va acabar aquí.

 Manuel Rodríguez Codola. “Els escultors Vallmitjana”. Butlletí dels Museus d ’Art de Barcelona, núm. 60, maig 1936, 22

volum VI, p. 147-149. Publicació de la Junta de Museus.
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VALLMITJANA, Venanci, Figaro, ca. 1873. Escaiola, 
pintat, 44 x 19,5 x 16,5, Museu Frederic Marés

VALLMITJANA, Venanci, La Bellesa dominant la Força, 
1876. Terracota, 47 x 70 x 31, Museo del Prado

VALLMITJANA, Venanci, La Bellesa dominant la força, 
1886. Guix modelat, 125 x 186 x 79, Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer



Característiques  generals  de  la  seva 

obra  23

• Domini de diversos materials i tècniques. 

• Recul len  e lements  de  l a  rea l i ta t , 

apreciables  en  la  interpretació  de  plecs, 

anatomies,  expressions,  i  un  detallisme 

general fins aleshores desatès.

• El  conjunt  de  les  seves  obres  respon 

fonamenta lment  a  un  complex 

desenvolupament  dels  principis  de 

l’eclecticisme historicista al servei de les 

més variades tipologies.

• El  treball  dels  dos  germans  està  molt 

relacionat, sobretot en les seves primeres 

obres i fins la separació del seu taller l’any 

1883.

Característiques de l’obra de Venanci 

• Venanci  és  considerat el  gran renovador 

de l’escultura del seu temps, amb ell, els 

pat rons  c l à s s i c s  desapare ixen 

completament. 

• Els seus contactes amb París el van portar 

a  u t i l i t za r  e l  r ecurs  temàt ic  de l 

costumisme espanyol, com el seu Fígaro, 

amb  el  qual,  com  s’ha  mencionat,  va 

quedar segon en el concurs convocat pel 

diari parisenc Le Figaro. Aquesta mateixa 

tendència també es visible en els busts de 

terracota Maja i Majo. 

 Les característiques de l’obra dels Vallmitjana, tant les comunes com les individuals han estat extretes de: Carlos 23

Reyero i Mireia Freixa. Pintura y escultura en España, 1800-1910. Madrid: Cátedra, 1995, p. 172-175.
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Agapit Vallmitjana al seu taller. Imatge extreta 
de la revista Ilustració Catalana, nº 132, 10, 
desembre de 1905, p. 786
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ROSAL i Grelon, Antoni, Taller de Venanci 
Vallmitjana i Barbany [1910-1920]. Fotografia 
química, fotografia amateur, ANC (Arxiu 
Nacional de Catalunya)



• En general,  el  seu estil  està,  més que el 

de l  seu  germà,  connectat  amb  un 

academic i sme  inter nac iona l i s ta , 

d’empremta  sobretot  francesa,  on,  a 

vegades, es prodiguen els detalls. 

• La seva obra La Bellesa dominant la Força, 

encàrrec  de  Lord  Stanley,  és  producte 

d’un llenguatge al·legòric i una sensualitat 

efectista  comparable  al  de  la  pintura 

pompier. 

• Dins d’aquest mateix vessant historicista 

va  dur  a  terme  imatges  religioses  en 

terracota esmaltada, seguint la tradició, i 

de vegades els prototips,  del que s’havia 

fet a Florència al segle XV. 

• A la seva maduresa va optar,  en algunes 

ocasions, pel Realisme, en retrats fets en 

terracota,  on  va  recórrer  a  postures 

casuals  i  disteses,  amb un gust  manifest 

pels  detalls  accidentals,  com  el  Retrat 

d ’Evarist Arnús.
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VALLMITJANA, Venanci, Mare de Déu de la 
Paloma,  1887.  Terracota  esmaltada,  93,7  x 
53,2 x 51,7 cm, MNAC

VALLMITJANA,  Venanci,  Retrat  d ’Evarist 
Arnús.  Argila, modelat, oxidant, 43 x 20 x 
46 cm, Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
(donació Evarist Arnús, any 1890)

VALLMITJANA, Venanci, Maja, Segona meitat del segle XIX 
– Principi del segle XX. Terracota, 62x37x26 cm, 14,2 kg. 
Museo del Prado (no exposat); Majo, Segona meitat del segle 
XIX – Principi del segle XX. Terracota, 62x37x26 cm, 14,4 
kg. Museo del Prado (no exposat)



Característiques de l’obra d’Agapit 

• Agapit,  sovint  recorre  a  prototips 

històrics,  accentuant  els  continguts 

sentimentals.

• Les  seves  escultures  gaudeixen  una 

solemnitat  grandiosa  d’aire  antic,  sense 

ser aliena a preocupacions realistes.

• La seva obra més famosa és el Crist jacent, 

molt  alabada  a  l’Exposició  Universal  de 

Viena  de  1873,  pel  seu  virtuosisme 

insuperable.  Agapit  va  saber  expressar 

una delicada i profunda emotivitat. 

• Va realitzar un bon nombre de peces de 

caràcter costumista i religiós de diverses 

mides, materials i funcions, amb un estil 

molt  personal.  A més  de  retrats,  entre 

altres obres d’encàrrec de caràcter públic 

realitzades durant l'últim quart de segle, 

ambdós  germans,  van  tenir  una  gran 

demanda  d’obres  de  tipus  funerari,  

destinades  a  cementiris  i  a  tombes  de 

personalitats en edificis religiosos.
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VALLMITJANA Barbany, Agapit, Crist jacent, 1872. Marbre, 44,5 x 
211 x 70 cm.; 833 Kg, Museo Nacional del Prado

VALLMITJANA Barbany, Agapit, Sant Joan de Déu, ca. 
1890.  Terracota,  65x22,5x18  cm.;  Museu  Frederic 
Marés

VALLMITJANA Barbany, Agapit, sepulcre del Cardenal 
Lluch, 1883. Marbre, Catedral de Sevilla 

Ve n a n c i  i  A g a p i t  Va l l m i t j a n a  B a r b a n y



Bibliografia 

ELIAS  I  BRACONS,  Feliu.  L’escultura  catalana 

moderna,  Vol.  1:  Procés  evolutiu.  Enciclopèdia 

“Catalunya”,  Vol.  2  (I  de  la  Secció  d ’Art  i 

Arqueologia). Barcelona: Barcino, 1926.

_____.  L’escultura  catalana  moderna,  Vol.  2:  Els 

artistes. Enciclopèdia “Catalunya”, Vol. 7 (II de la 

Secció d ’Art i Arqueologia). Barcelona: Barcino, 

1928.

REYERO,  Carlos  i  Mireia  Freixa.  Pintura  y 

escultura  en  España,  1800-1910 .  Madrid: 

Cátedra, 1995.

RODRÍGUEZ  SAMANIEGO,  Cristina.  “Els 

Germans  Vallmitjana  i  l’escultura  a  l’Escola 

de Belles Arts a finals de l’època moderna”. 

Acadèmia  i  art:  Dinàmiques,  transferències  i 

significació  a  l'època  moderna  i  contemporània. 

Irene  Gras  i  Mireia  Freixa,  (coords.) . 

Barcelona:  Edicions  de  la  Universitat  de 

Barcelona, 2016.  

SUBIRACHS,  Judit.  L’escultura  del  segle  XIX  a 

Catalunya .  Barcelona:  Publicacions  de 

l’Abadia de Montserrat, S.A. 1994. 

Fonts d’arxiu 

ACB, Llibre de Baptismes 1830-1832, vol 46, 

Abril 1830, pàgina 17.

ACB, Llibre de Baptismes 1830-1832, vol 46, 

Mars de 1832, pàgina 150.

ADB,  Registre  matrimoni  Venanci  Vallmitjana 

Barbany i Carolina Abarca Dalmau, 23 agost 1853.

ADB,  Registre  matrimoni  Agapit  Vallmitjana 

Barbany i Irene Abarca Dalmau, 19 maig 1862.

ALFONSO,  Luis.  “La escultura  en Barcelona 

(I)”.  La  Ilustración  Española  y  Americana. 

Madrid, 30 de agosto de 1880, núm. XXXII, 

115-118.  http://www.cervantesvirtual.com/

portales/hemeroteca/obra/la-ilustracion-

espanola-y-americana--1509/  [Data  de 

consulta: 21/04/17]

ALFONSO,  Luis.  “La escultura  en Barcelona 

(Conclusión)”.  La  Ilustración  Española  y 

Americana.  Madrid,  8 de setiembre de 1880, 

núm.  XXXII  I ,  1 3 5 - 1 38 .  h t tp : / /

w w w. ce r v a n te s v i r t u a l . co m / p o r t a l e s /

hemeroteca/obra/la-ilustracion-espanola-y-

americana--1526/ [Data de consulta: 21/04/17]

Registre Civil de Barcelona, Llibre 185 (6).

Registre Civil de Barcelona, Llibre 115 (6). 

RODRÍGUEZ  CODOLA,  Manue l .  “E l s 

escultors  Vallmitjana”.  Butlletí  dels  Museus 

d ’Art de Barcelona, núm. 60, maig 1936, volum 

VI, 136-151. Publicació de la Junta de Museus.

http:/ /ddd.uab.cat/pub/butmusartbcn/

butmusartbcn_a1936m5v6n60.pdf  [Data  de 

consulta: 13/04/17]

“Taradell”. Gran Enciclopèdia Catalana. http://

www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0065213.xml 

[Data de consulta 26/06/2017].

   

�14

A
rt

s 
19

 
 

 
A

n
y 

20
17

http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/obra/la-ilustracion-espanola-y-americana--1509/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/obra/la-ilustracion-espanola-y-americana--1526/
http://ddd.uab.cat/pub/butmusartbcn/butmusartbcn_a1936m5v6n60.pdf
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0065213.xml

