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Fill d’un torner terrissaire, Campeny va néixer a la rambla Sant Isidre 
d’Igualada. Tot i que la seva família es va traslladar a Barcelona quan 
ell era molt petit, sempre va mantenir un estret lligam amb la seva vila 
natal i especialment amb l’Ateneu Igualadí.

Després de formar-se a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, va estudiar 
escultura a París ajudat econòmicament pels seus parents Muntadas-
Campeny, emprenedora família igualadina que també s’havia instal·lat 
a Barcelona, on van fundar diverses fàbriques tèxtils, entre elles la 
coneguda España Industrial.

Amb els anys, Campeny va esdevenir un escultor de prestigi. Realitzà 
una obra molt extensa i va cultivar diverses temàtiques, però, sobretot, 
va obtenir fama amb les escultures d’animals en lluita, que exhibí en 
diverses exposicions nacionals i internacionals, i per les quals va rebre 
destacats premis. Al llarg de la seva trajectòria també es va forjar una 
selecta clientela que li va fer nombrosos encàrrecs, principalment 
escultures funeràries.

La seva obra, emmarcada entre els corrents realista i modernista, és 
d’una gran qualitat tècnica i el reex d’una època i una societat a cavall 
dels segles XIX i XX.

L’exposició vol posar en valor l’obra d’aquest artista d’arrels 
igualadines, de la mateixa nissaga que l’escultor neoclàssic Damià 
Campeny, autor de la Font de Neptú que presideix la plaça del Rei 
d’Igualada.

(IGUALADA, 1858 - BARCELONA, 1922)

Retrat de Josep Campeny, 
per Gaspar Camps
1899

Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
MPICA 219
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 Taller i saló

Obras escultóricas de D. José Campeny Taller y  i 
saloncillo del escultor D. José Campeny
La Ilustración Artística, 16 de maig de 1892
Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Campeny va assaborir l’èxit molt aviat. L’any 1892 la revista La Ilustración 
Artística li va dedicar unes pàgines en les quals es pot copsar l’univers creatiu 
de l’artista: el taller on treballava i el salonet on rebia els clients i amics 
envoltats d’escultures. Aquestes imatges exempliquen les diverses temàtiques 
que Campeny va cultivar al llarg de la seva vida: la mitologia, els tipus 
populars, els retrats i l’escultura pública i funerària.

 1

  La lluita d'animals

 2

 2

Campeny va esdevenir el principal escultor català en la representació d’animals. 
Va començar a practicar aquesta temàtica durant la seva estada a París, per 
inuència de l’escola animalier francesa. De tornada a Catalunya va anar a 
dibuixar al zoològic del Parc Samà, propietat del marquès de Marianao.

L’escultor modelava els animals amb una gran minuciositat, fruit d’una atenta 
observació i copsava exitosament el moviment ràpid i precís de les feres 
salvatges en acció, principalment felins. Va arribar al punt culminant de la seva 
obra en la representació de la lluita a mort entre l’home i la fera.

Un postulant 
Terracota
1892

Col·lecció Medina - Campeny

Àguila
Bronze

Col·lecció Medina - Campeny
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  La mitologia i l’al·legoria

 3

   Els tipus populars i la vida quotidiana

 4

La mitologia i l’al·legoria són temes que Josep Campeny va treballar des dels 
seus inicis. 
El Prometeu encadenat és una de les primeres obres que executà en la seva 
joventut. L’Hèrcules o Cos a cos fou creada uns anys més tard.

Amb aquestes escultures l’artista fa una mirada retrospectiva a l’antiguitat en 
la qual s’inspira i converteix en protagonista el dolor i l’esforç tant de l’heroi 
clàssic com del tità torturat. Destaca la contorsió dels cossos i l’expressió dels 
rostres, que ens remeten a referents de l’art clàssic i de l’època hel·lenística.

De la mateixa manera l’escultor copsa el moviment de les gures mitjançant el 
gest expressiu del cos i la musculatura en tensió de l’home, peces on Campeny 
mostra el profund coneixement anatòmic que té tant de l’home com dels animals.

D’altra banda, Campeny també realitzà obres com Barcelona i Montjuïc de 
concepció més serena.

Com a bon observador del món que l’envoltava, Campeny va modelar moltes 
gures que testimonien costums de la seva època. Aquestes obres, normalment  
terracotes de petit format, reprodueixen assumptes quotidians de caràcter 
amable, de la vida rural o moderna, d’oci... També escenes folklòriques i 
manoles, executades amb gran realisme i minuciositat en els detalls. Aquestes 
escultures representen la vessant més comercial de l’artista, ja que 
habitualment les exposava a la Sala Parés de Barcelona i la seva principal 
clientela era la burgesia.

Mundo, demonio y carne
Terracota

Col·lecció Medina - Campeny

Colombina
Terracota policromada
1887
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 L’obra funerària

 5

    L’escultura pública

 6

Campeny va realitzar un gran nombre d’encàrrecs funeraris amb destí a les 
principals necròpolis de Barcelona, i també per a altres poblacions de Catalunya 
(com Mataró, Cadaqués o Sant Feliu de Guíxols), d’Espanya (com Hellín, a 
Albacete) o ns i tot d’Amèrica (com Lima, a Perú). Això el portà a expressar en 
to humorístic que «si no fos pel cementiri, no viuria».  A través de les seves 
escultures funeràries, principalment àngels, podem observar una clara evolució 
estilística de la seva obra. Les gures robustes i corpulentes dels seus inicis, com 
les del mausoleu de Pere Llibre, evolucionen cap a formes més etèries i 
femenines entorn del canvi de segle, tal com es pot observar en l’àngel amb 
ales de libèl·lula de la sepultura d’Aurèlia Joseph.

Sepultura de Pere Llibre
Marbre 
1895

Via de Santa Eulàlia, Cementiri de Montjuïc, Barcelona
Arquitecte: Antoni Rovira Rabassa

Barcelona

Font de la granota
1912

Carrer Còrsega amb Avinguda Diagonal, 
Barcelona

Campeny va projectar diversos monuments durant un dels períodes més 
brillants de l’escultura catalana pel que fa a la realització d’estatuàries i 
conjunts escultòrics públics. Entre la seva producció destaquen les gures dels 
pillets que ornamenten les fonts artístiques de Barcelona i els monuments 
dedicats a la Guerra de la Independència, com el desaparegut Monument del 
Bruc a Montserrat, l’Exèrcit als herois de 1808 i 1809 a Girona o la làpida als 
herois de Tarragona. També realitzà altres projectes interessants com el 
monument dedicat a Francesc de Paula Rius i Taulet o el de Miguel López de 
Legazpi i Frai Andrés Urdaneta destinat a Manila, entre d’altres.

Carro de combat 
Terracota
c. 1910

Col·lecció Saumell, La Llacuna 
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Bust Víctor Balaguer 
Bronze
c. 1890

Biblioteca - Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú 
BMVB 1919

 Els retrats

 7

    Els dibuixos

 8

Al llarg de la carrera artística Campeny va realitzar, amb diferents materials 
escultòrics, un gran nombre de retrats de personatges rellevants de la burgesia 
barcelonina: industrials, polítics, metges, escriptors, entre d’altres. En aquestes 
obres, que obeeixen principalment a encàrrecs, l’artista no es mostra tan 
creatiu com amb la resta de la seva producció, sinó que es presenta amb més 
contingut, condicionat pel gust i les preferències del client. Aconsegueix, 
tanmateix, una gran semblança amb el model i el dota d’expressions de 
serenitat, d’aplom i elegància. Campeny també va fer retrats de personatges 
exòtics, seguint l’interès que aleshores despertaven els homes i dones d’altres 
races i cultures.

Bust d’africà
Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic
Arxiu Mas 861016

Excursionista infatigable, Campeny es presenta a través dels seus dibuixos com 
un bon observador de la naturalesa, sobretot de la Vall d'Aran, d'on era 
originària la seva dona i on solia anar a estiuejar amb la família. Durant les 
passejades per la muntanya prenia apunts del paisatge feréstec, amb traç segur 
i enèrgic, i de cases i pobles amb una línia més sensible. També va dibuixar la 
costa marítima i l'activitat dels pescadors amb els vaixells de vela, que 
testimonien l'oci mariner d'aquella època. Els dibuixos de nois podrien ser els 
preparatoris de les escultures de pillets que va fer per a les fonts públiques de 
Barcelona.

Dibuixos
Grafit

Col·lecció Medina - Campeny
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Comissària: 
Lídia Català Bover

Textos: 
Lídia Català Bover i Salvador Oliva March

Documentació: 
Marta Blasco Calvo

Fotografies: 
Marc Vila Puig, Lídia Català Bover, Rafael López Monné, 

Josep Bracons i Carolina Raventós 

Agraïments: 
Xavier Medina Campeny, Jaume Saumell Marimon, Pau 

Llacuna i Ortínez, 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú. 

Biblioteca de Catalunya, Barcelona.  Manel Coma-Cros, 

Cementiri de Montjuïc. 

Cementiris de Barcelona, Fundació Institut Amatller 

d’Art Hispànic, Arxiu Mas, Fundació Iluro, Arxiu 

Comarcal de l’Anoia, Servei Local de Català d’Igualada, 

Ca l’Arenas, Parc Samà, Centre d’Art del Museu de 

Mataró

Transport:
Arterri

Disseny Gràfic:
Aureli Sendra Soler

Organitza:
Museu de la Pell d’Igualada - Ajuntament d’Igualada.

Amb la col·laboració:
Diputació de Barcelona. Ocina de Patrimoni Cultural 

R I T M E S
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