
GUIA DEL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA 

PER A PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

RUTA VALLMITJANA 
A L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA
Connecta amb el patrimoni



BENVINGUTS!
Des del Museu Diocesà de Barcelona volem posar el patrimoni de l’Església al servei de les es-
coles i la comunitat educativa; volem ser un lloc trobada perquè el puguin descobrir, connec-
tant-hi, i es desvetlli l’entusiasme, la consciència i el compromís dels més joves.

Aquest material està dirigit a professors d’educació secundària obligatòria (ESO), però creiem 
que és pot adaptar al cicle superior d’educació primària i batxillerat. 

La informació proporcionada en aquestes pàgines us ajudarà a organitzar la visita a la Ruta 
Vallmitjana de l’Arquebisbat de Barcelona; d’aquesta manera, us oferim un millor servei. Tam-
bé estem a la vostra disposició al correu electrònic musedb@arqbcn.cat. Aquest material ha 
estat desenvolupat a partir de preguntes que podeu plantejar als alumnes per convidar-los a 
observar, reflexionar, debatre i construir-se el seu propi coneixement abans, durant o després del 
recorregut.
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Què és la Ruta Vallmitjana?

Molts interrogants. Molt per descobrir

Basílica de Santa Maria del Pi

Catedral de Barcelona

Museu Diocesà de Barcelona

Basílica de Sants Just i Pastor

Basílica de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel

ACTIVITAT “SOM HISTORIADORS” Abans de fer la Ruta Vallmitjana

ACTIVITAT “VISITEM L’EXPOSICIÓ VALLMITJANA I LA FAÇANA DE 
LA CATEDRAL. HISTÒRIES SINGULARS AL VOLTANT DE L’ESCULTURA” 
Durant la Ruta Vallmitjana

ACTIVITAT “CONCURS FAÇANA 2020” 
Després de fer la Ruta Vallmitjana
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CADA PÀGINA D’AQUESTA GUIA ÉS UNA FINESTRA AL NOSTRE 
PATRIMONI I LA NOSTRA HISTÒRIA. QUINA VOLS OBRIR?
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QUÈ ÉS LA RUTA VALLMITJANA?
L’Any Vallmitjana, impulsat per la Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar de Barcelona, se celebra 
des de 2019 amb motiu del centenari de la mort del mestre escultor Venanci Vallmitjana i Barbany (Barce-
lona, 1830-1919), que juntament amb el seu germà Agapit Vallmitjana i Barbany (Barcelona, 1832-1905) i el 
seu fill Agapit Vallmitjana i Abarca (Barcelona, 1860-1915) foren protagonistes de la renovació de l’escul-
tura catalana entre la segona meitat del segle XIX i l’inici del segle XX, tot i que encara són poc coneguts. 
Fent la Ruta Vallmitjana podràs descobrir la seva obra, amagada en diferents indrets.

On trobareu amagada l’obra dels Vallmitjana a l’Arxidiòcesi de Barcelona?
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BASÍLICA DE SANTS 
JUST I PASTOR

MUSEU
FREDERIC 
MARÈS

MUSEU
DIOCESÀ 
EXPOSICIÓ
TEMPORAL

BASÍLICA DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL PI

Web de l’Any Vallmitjana: www.anyvallmitjana.com
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AGAPIT VALLMITJANA
Nostra Senyora dels Reis
1868, fusta (destruïda)
Els germans Vallmitjana van realitzar altres 
escultures per a l’altar major, entre elles els 
Evangelistes, també desaparegudes.

VENANCI VALLMITJANA
Sant Josep Oriol
1909, fusta (destruït)

AGAPIT VALLMITJANA
Crist Jacent
1868, fusta? (desaparegut)

VENANCI VALLMITJANA
Sant Josep Oriol curant el Bergant
Finals segle XIX, terracota

AGAPIT VALLMITJANA
Crist i els apòstols
1889-1890, pedra i ferro

VENANCI VALLMITJANA
Sant Jeroni penitent
1887, ceràmica vidriada (Catedral)

AGAPIT VALLMITJANA
Àngel del Judici final
1884, terracota

AGAPIT VALLMITJANA ABARCA
Sant Antoni de Pàdua
Finals s. XIX - principis s. XX, terracota

AGAPIT VALLMITJANA
Immaculada Concepció
1898, marbre blanc

AGAPIT VALLMITJANA
Models escultòrics per a la façana major de 
la Catedral de Barcelona
1887-1889, terracota

AGAPIT o VENANCI VALLMITJANA
Escultures dels Evangelistes i la Fe
1854, pedra i ferro

AGAPIT VALLMITJANA
Sepulcre del bisbe J.M. Uquinaona
1885, marbre i bronze
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MOLTS INTERROGANTS, MOLT PER DESCOBRIR
Durant la ruta podreu recórrer i descobrir els llocs més emblemàtics de Barcelona, tot refent un trenca-
closques de més de 2.000 anys d’història. Passejareu pels carrers de l’antiga Bàrcino, fundada pels romans 
entre els anys 15 i 13 aC. En aquesta zona de la ciutat, al llarg de més de 2.000 anys, s’han concentrat els 
poders polític i religiós i s’han construït els edificis i espais més representatius: allà on en època romana hi 
havia el fòrum, avui tenim la plaça Sant Jaume, amb l’Ajuntament i el Palau de la Generalitat. Molt a prop 
d’on encara avui podem veure quatre columnes del temple romà d’August (s. I aC.), admirem edificis 
extraordinaris construïts com a expressió de la fe cristiana: la Catedral de Barcelona, el Palau Episcopal i 
algunes de les esglésies més importants de la diòcesi, per la seva antiguitat i riquesa patrimonial.

AL SEGLE XIV, QUATRE ESGLÉSIES ES CONSTRUÏEN ALHORA EN UN RADI DE MENYS D’1 KM.

Coneixeu alguna església que s’estigui construint avui?

Gràcies al creixement econòmic i dels intercanvis comercials, al segle XIV Barcelona esdevé una de les 
ciutats més importants de la Mediterrània, essent el nucli de població més important de Catalunya. Aquest 
fet va anar acompanyat d’un gran impuls constructiu i la necessitat d’ampliar i renovar els principals 
temples. Tot plegat ens dona una idea de la potència econòmica i política de la ciutat, que trobaria la 
seva expressió artística en el gòtic català, que avui podeu admirar a la Catedral i a les esglésies de Santa 
Maria del Mar, de Santa Maria del Pi i dels Sants Just i Pastor.  

DES DE QUAN HI HA CRISTIANS A BARCELONA?

El màrtir sant Cugat (s. III) és el primer testimoni 
Després d’un període de persecució dels cristians entre els 
segles III i IV, l’any 313, amb l’Edicte de Milà, el cristianisme és 
acceptat com una religió més a l’Imperi romà, i el 380 esdevé 
la religió oficial. 

Així naixia la diòcesi de Barcelona, de manera que al segle 
V ja hi havia un Palau Episcopal, i els indrets on avui veieu la 
catedral i les basíliques de Santa Maria del Pi, dels Sants Just i 
Pastor i de Santa Maria del Mar ja eren llocs de culte. Podem 
dir que els cristians es continuen batejant allà on ja ho feien 
fa més de 1.000 anys.

Baptisteri paleocristià del s. IV. Situat a 4 metres de 
profunditat als peus de la Catedral.



7

AMB QUIN MATERIAL HEM CONSTRUÏT  BARCELONA 
DURANT MÉS DE 2.000 ANYS? 

Desmuntant una muntanya per construir una ciutat

Gràcies a la seva resistència i mal·leabilitat, la pedra de 
Montjuïc és un dels materials més propis de l’arquitectura de 
Barcelona al llarg de la seva història. També s’ha fet servir 
en la construcció de la Sagrada Família, tot i que a causa 
de l’esgotament de les pedreres de Montjuïc, des de l’any 
1988 es reaprofita el material provinent de l’enderroc d’altres 
edificis per continuar les obres.

QUÈ ÉS UNA BASÍLICA?

Reconeixement a una trajectòria espiritual i històrica

És una estructura arquitectònica d’origen romà que van 
adoptar les primeres comunitats cristianes per reunir-se. Amb 
el temps va esdevenir un espai sagrat i s’anomenà església. 

La gran majoria d’esglésies no són basíliques. És el Papa qui té 
la potestat d’atorgar aquest reconeixement a aquells temples 
que destaquen pels seus valors espirituals i històrics. El 7 de 
novembre de 2010, Benet XVI va oficiar una missa solemne 
de dedicació del Temple Expiatori de la Sagrada Família (128 
anys després de la col·locació de la primera pedra), en què 
a part de consagrar l’altar major, també li va concedir el títol 
de basílica.

UN SEGLE XIX ENTRE PROGRÉS I TRADICIÓ

Un nou impuls urbanístic i cultural

Gràcies a la Revolució Industrial, hi va haver una revitalització 
econòmica que va ser el motor d’un nou impuls urbanístic 
i polític, així com d’un ressorgiment cultural i artístic: 
s’enderroquen les muralles medievals i es construeix 
l’Eixample, i la Renaixença literària i artística -relacionada 
amb el Romanticisme- suposarà la recuperació de la llengua 
i la cultura catalanes, així com els seus valors, ideals i el gust 
estètic pel passat medieval.

Alhora, hem de tenir present que al final del segle XIX 
Barcelona era una ciutat de contrastos, on, d’una banda, la 
classe burgesa s’havia enriquit molt i, de l’altra, hi havia una 
classe obrera abocada a unes condicions de feina i vida 
miserables. Això sovint donarà lloc a contradiccions i episodis 
de conflictivitat social.

Bastaix representat a la porta de Santa Maria del Mar 
transportant la pedra desde Montjuïc. 

Romà Ribera, Sortida d’un teatre (c. 1900-1910)
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BASÍLICA SANTA MARIA DEL PI
Qui era Sant Josep Oriol?
Tant a l’interior de la basílica com a l’exterior i la rodalia, trobem mol-
tes referències i representacions de sant Josep Oriol. A mitjan segle 
XVII eren pocs els que podien pagar els serveis d’un metge. I Josep 
Oriol era un sacerdot barceloní que rentava ferides, proporcionava 
remeis, atenia els malalts i pregava amb ells. També repartia entre els 
pobres bona part dels diners que cobrava del benefici per ser sacer-
dot a Santa Maria del Pi. Va ser canonitzat el 1909. 

L’escultura representa el sant dempeus, amb tonsura al cap i faccions 
primes i estilitzades, vestit amb sotana, sobrepellís i musseta de be-
neficiat. Als peus té la figura agenollada d’un malalt amb crosses i 
coixinets als genolls, indicant que no pot caminar. El sant es toca el pit 
amb la mà dreta com a símbol d’acceptació i amb l’esquerra toca 
el cap de l’invàlid, que també té la mà al pit. Les imatges tenen una 
expressió sòbria i continguda.

Sant Josep Oriol
VENANCI VALLMITJANA I BARBANY
1909
Escultura / Fusta

Sant Josep Oriol curant el Bergant
VENANCI VALLMITJANA I BARBANY
Finals s. XIX
Escultura / Terracota

El 1909, amb motiu de la canonització de 
Sant Josep Oriol, es va fer un nou retaule 
dedicat al sant a la capella ja existent 
que portava el seu nom, que actualment 
és la de la Mare de Déu de Montserrat. 
L’any 1910 es va fer l’altar dissenyat per 
l’arquitecte Joan Martorell, d’estil neogòtic, 
amb la imatge del sant.

EL MARTIRI DELS TEMPLES EN LA GUERRA CIVIL

Podem comptar les obres d’art que van desaparèixer el 1936?
Passada la guerra es fa gairebé impossible quantificar les pèrdues en béns culturals, i això dificulta l’estudi 
de l’escultura del segle XIX. Es calcula que es van perdre un total de 464 retaules i 244 orgues i harmòniums 
a la diòcesi de Barcelona. Sabem de l’existència de tres obres dels Vallmitjana a Santa Maria del Pi per 
fotografies i testimonis anteriors a la destrucció de la Guerra Civil que s’han conservat en hemeroteques i 
arxius. 

Fotografia de la capella de Sant Josep Oriol abans del 
1936. Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi.
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Nostra Senyora dels Reis
AGAPIT VALLMITJANA I BARBANY
1868
Escultura / Fusta policromada

Crist Jacent
AGAPIT VALLMITJANA I BARBANY
1868
Escultura / Fusta policromada
Desaparegut de la cripta de Santa 
Maria del Pi el 1936.

L’any 1863 s’inicia la restauració 
del temple i el 1868 es col·loca el 
nou altar gòtic. Aquest retaule era 
al centre del presbiteri. Al cambril 
hi havia la imatge de la Mare de 
Déu dels Reis. Aquest altar tenia 
altres figures esculpides, també 
dissenyades pels germans Vallmitjana 
i desaparegudes. El 9 de novembre 
de 1882 el bisbe Josep M. Urquinaona 
va consagrar l’altar.

Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi. Interior de Santa Maria del Pi després de la 
guerra civil. Arxiu Diocesà de Barcelona.

LA FAMÍLIA VALLMITJANA I BARBANY

Veïns de la plaça Sant Josep Oriol
Venanci (1826-1919) i Agapit (1833-1905) eren 
fills de Felip Vallmitjana i Francesca Barbany, una 
família de velers (teixidors de veles). Vivien a la 
plaça de Sant Josep Oriol, a tocar de l’església 
de Santa Maria del Pi, compartint amistat i 
veïnatge d’escala amb el jesuïta pintor pare 
Sebastià Gallés i Pujal, molt a prop de l’obrador 
i botigueta de l’imatger Pau Xacó. Precisament, 
en veure la seva afició i el seu potencial artístic 
en fer petites figuretes de pessebre, foren aquests 
dos personatges que van suggerir al Sr. Felip 
Vallmitjana que matriculés els seus fills a l’Escola 
de Belles Arts de Barcelona, a la qual van estar 
vinculats tota la vida, primer com a alumnes i 
després com a professors.

RAMON CASAS
Retrat de Venanci Vallmitjana
c. 1897-1899
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Retrat d’Agapit Vallmitjana
C. 1875
Col·lecció particular
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CATEDRAL DE BARCELONA
Sense una façana durant gairebé 500 anys

La Catedral es començà a construir el 1298, però per problemes econòmics no es va poder acabar la 
façana i l’obra quedà incompleta. Durant gairebé 500 anys l’exterior va ser una paret pràcticament llisa, 
en contrast amb l’interior esplendorós, cosa que, com es pot llegir en algunes guies de viatge de l’època, 
era motiu de sorpresa. Fins que, al final del segle XIX, el banquer Manuel Girona va impulsar la construcció 
de la façana, fent-ne ell mateix un disseny, pagant les obres de la seva butxaca i envoltant-se dels millors 
artistes del moment per esculpir-la.

ELS VALLMITJANA I LA CATEDRAL

Molt més que uns escultors
A part de l’important paper d’Agapit 
Vallmitjana en el projecte escultòric 
de la façana, hi ha una relació amb 
la Catedral que va més enllà de 
l’estrictament professional i es remunta 
a la seva infantesa, essent també el teló 
de fons de la història d’aquesta família. 
Sembla que cada any, per la Fira de 
Santa Llúcia, posaven una botigueta 
molt a prop de la Catedral, com veiem 
en la fotografia, on venien les figuretes 
de pessebre que Venanci i Agapit 
modelaven a les nits amb el seu pare. 

També consta en els llibre sagramentals 
conservats a l’Arxiu Capitular que 
Venanci i Agapit Vallmitjana foren 
batejats i es van casar a la Catedral de 
Barcelona.

QUÈ VA INSPIRAR LA NOVA FAÇANA?

La traça del mestre Carlí (1408)

Sortosament, durant tots aquests anys s’ha conservat a 
la Catedral el pergamí medieval que explica el projecte 
del segle XV, que va servir d’inspiració per al disseny de 
la nova façana al final del segle XIX: la traça del mestre 
Carlí.

Manuel Girona només havia estudiat arquitectura un 
any, i en no tenir el títol fou el seu amic Josep Oriol 
Mestres, que en aquell temps també era l’arquitecte 
conservador de la catedral, qui signà el projecte el 1880.
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QUÈ EN PENSAVEN ELS BARCELONINS?

La polèmica de la façana
La premsa es va fer ressò que s’estava plantejant la construcció 
d’una nova façana i altres arquitectes van voler fer la seva proposta. 
El projecte de Joan Martorell va ser el més ben acollit per la premsa i 
l’opinió popular, però finalment la Real Academia de San Fernando 
de Madrid va validar el de Manuel Girona. Malgrat això, davant les 
crítiques dels barcelonins i la premsa, al final es van introduir algunes 
modificacions que l’aproparen al projecte de Martorell. Cu-Cut! Barcelona 7 gener 1904.

COM HA DE SER LA FAÇANA D’UNA CATEDRAL?

Els millors artistes per a l’església principal de la diòcesi

L’art sovint tenia una finalitat espiritual vinculada a la fe dels 
que feien l’encàrrec o pagaven l’obra. Per això sempre se 
cercaven els millors artistes: perquè l’obra resultant fos al més 
digna possible. I en aquest cas calia que aquesta dignitat 
estigués d’acord amb la resta de l’edifici. 

Esculpir la façana d’una catedral és revestir-la del significat 
simbòlic que té el conjunt de l’edifici. És un patrimoni viu i, per 
tant, aquest mur ha de ser un reflex a l’exterior d’allò que té 
lloc a l’interior; ha convidar a entrar-hi per cercar la llum de 
Crist. Jesús, al mainell, està acompanyat dels seus seguidors 
més fidels, els apòstols –de qui són hereus els bisbes–, que 
donen testimoni del missatge salvífic. Culminen el conjunt 
els sants escollits que vinculen la catedral amb els feligresos 
barcelonins.
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MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Un museu centenari amb patrimoni mil·lenari

Els museus diocesans catalans van ser el primers d’Espanya. Van aparèixer en un ventall de vint-i-cinc anys 
per motivacions molt similars: voluntat pedagògica i de conservar la dimensió material i religiosa d’aquells 
objectes d’art que corrien perill a les esglésies dels bisbats perquè ja no s’utilitzaven en el culte.  

Així, l’any 1916 el Museu Diocesà de Barcelona, que havia reunit 600 obres, s’inaugurava al Seminari Conci-
liar. Des d’aleshores ha canviat de seu, a l’actual de la Pia Almoina, i la col·lecció no ha deixat de créixer, 
de manera que actualment es pot fer un recorregut pels gairebé 2.000 anys d’història del cristianisme al 
bisbat de Barcelona de la mà dels artistes més importants de cada època, sense sortir de l’edifici.

Àngel del Judici Final
AGAPIT VALLMITJANA I BARBANY
1884
Escultura / Terracota

UN TAST DE VALLMITJANES

Per què van ser grans renovadors de l’escultura del seu temps?
Al Museu Diocesà, que reuneix una petita mostra d’obra de tots el membres de la nissaga d’artistes, 
trobareu la resposta. El treball dels dos germans Venanci i Agapit estigué molt relacionat, i en gene-
ral podem dir que tenen uns trets comuns: 

• Tant en aquestes obres com en les que anireu descobrint durant la Ruta, veureu que els Vallmit-
jana treballaven amb diversos materials i diferents tècniques.

• També hi podreu observar elements de la realitat i detalls que fins aleshores no havia observat el 
neoclassicisme: els plecs de la roba, l’anatomia, expressivitat i un major detallisme en general. Pre-
cisament, els primers models fets per a la façana de la Catedral es van descartar per massa expres-
sius i realistes, i això va fer que els hagués de repetir diverses vegades fins que van ser acceptats.

Immaculada Concepció
AGAPIT VALLMITJANA I BARBANY
1898
Escultura / Marbre blanc de Carrara

La Immaculada Concepció de la Verge està representada com una noia jove vestida 
amb túnica i mantell lligat al coll, coronada amb una tiara amb flors de lis com a símbol 
de puresa. Té el cap cot en senyal d’humilitat, els ulls clucs i els braços i les mans creuats 
davant del pit com a símbol d’acceptació. La figura descansa sobre un quart de lluna, 
amb el peu dret a sobre de la serp com a símbol de domini sobre el pecat. 
Destaca la delicadesa del treball del rostre i els plecs de la roba.

Els àngels tenen una naturalesa espiritual, incorpòria, i són missatgers i servidors de Déu.  
És habitual que es representin com joves de cabells arrissats amb túnica llarga. En aquest 
cas observem un rostre fi i allargat, que dirigeix una mirada trista cap al cel. A la mà 
esquerra li faltaria la trompeta, atribut de l’àngel que anuncia amb el seu toc el Judici 
Final. Les ales, de les quals manca una, li neixen de l’esquena. 
Destaca el treball dels plecs del vestit i el detallisme dels cabells.
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Sant Jeroni Penitent
VENANCI VALLMITJANA I BARBANY
1887
Escultura / Ceràmica vidriada

Sant Antoni de Pàdua
AGAPIT VALLMITJANA I ABARCA
Finals s. XIX - Principis s. XX
Escultura / Terracota

Jeroni va ser un monjo que va viure a cavall dels segles IV i V. Durant uns anys es va 
retirar al desert per dedicar-se només a la contemplació, l’oració i la penitència. Va 
morir amb gairebé 80 anys. Aquí el veiem com un home d’edat avançada, calb i de 
llarga barba, agenollat amb la mirada alçada, orant. Només vesteix un tros de roba 
subjectada amb un cordó a la cintura. Amb els braços plegats sobre el cos, sosté un 
crucifix fet de fustes lligades amb un cordó, element que s’identifica amb la devoció. Al 
costat, un dels seus atributs: la calavera, símbol de la mort.

Antoni va ser un missioner franciscà que a mitjan segle XIII va decidir retirar-se a Pàdua 
on va destacar com a predicador i hi va morir als trenta-sis anys. 
Està representat com un frare jove amb una ampla tonsura monacal, vestit amb 
l’hàbit franciscà i el cíngol de corda amb tres nusos d’on penja un rosari. Amb el braç 
esquerre sosté l’infant Jesús, que abraça el sant, i a la mà té uns lliris, símbols de l’amor 
a Déu i la puresa. Té el braç dret estès amb un pa rodó a la mà (el pa de sant Antoni o 
pa dels pobres), símbol de la seva generositat amb els pobres.

US HEU FIXAT EN L’EDIFICI ON ARA HI ÉS EL MUSEU DIOCESÀ?

La Pia Almoina
El nom Pia Almoina li ve d’una institució eclesiàstica de 
beneficència d’època medieval fundada l’any 1009 a la 
capella de Santa Llúcia de la Catedral. Donava menjar 
als pobres i auxili a tota mena de persones necessitades i 
malaltes, a més de suport econòmic a estudiants. Assolí 
una gran popularitat i moltes famílies li deixaven quantiosos 
llegats testamentaris. 

El seu prestigi i esplendor fou màxim al segle XV i se li destinà 
un nou edifici. Posteriorment, als segles XVII i XVIII, a causa 
de les guerres, setges, epidèmies i les consegüents crisis 
econòmiques, la institució va entrar en decadència i es va 
extingir amb les desamortitzacions del segle XIX. 

Des d’aleshores l’edifici ha tingut usos molt diversos, fins que el 1929 es va plantejar de restaurar-lo 
per instal·lar-hi el Museu Diocesà, cosa que no va ser possible fins l’any 1989, quan el nou Museu 
obre definitivament les portes a la Pia Almoina amb l’exposició “Millenum. Història i Art de l’Església 
Catalana”.
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BASÍLICA DELS SANTS JUST I PASTOR
Troballes arqueològiques recents han permès aprofundir en el coneixement d’aquesta església, on deu 
haver hagut culte cristià ininterromput des del segle IV. La basílica gòtica que veiem avui, però, es va cons-
truir al segle XIV on hi havia hagut una construcció romànica i, abans, l’antiga basílica visigòtica (segle VI). 

L’altar major, neoclàssic, al voltant del qual hi ha el conjunt escultòric realitzat pels germans Vallmitjana 
l’any 1854, va ser construït entre 1816 i 1832, substituint un altar de 1537.

Sant Joan va ser un dels primers 
deixebles de Jesús i va estar present 
en alguns dels moments més impor-
tants de la seva vida. Normalment 
se’l representa com un noi jove amb 
cabells llargs vestit com un profeta 
que mira cap al centre de l’altar 
amb l’evangeli a la mà. Al costat té 
el seu símbol: l’àliga. 

Sant Marc era deixeble de sant Pere, 
i tot i no ser un dels dotze apòstols 
segurament els va conèixer. Aquí 
el veiem com un home gran abillat 
com un profeta amb barba llarga. La 
figura està en posició de llegir l’Evan-
geli, que sosté obert entre les mans, 
amb el lleó ajagut als peus símbol de 
l’evangelista.

ON ES TROBEN ELS QUATRE EVANGELISTES I L’AL·LEGORIA DE LA FE DELS VALLMITJANA?

Per què són al presbiteri?

Els Evangelistes i Al·legoria de la Fe
VENANCI I AGAPIT VALLMITJANA I BARBANY
1854
Escultura / Pedra, ferro

Són al presbiteri de l’església, un 
espai més elevat que la resta de la 
nau envoltat per una barana, al qual 
s’accedeix per una escala, on hi ha 
l’altar major i des d’on els preveres 
celebren la missa o sagrament de 
l’Eucaristia. Davant del presbiteri hi ha 
l’espai, més gran, destinat a reunir la 
comunitat cristiana en la celebració.

A la missa es reuneix la comunitat 
cristiana per llegir la Bíblia –dins la qual 
hi ha els Evangelis, que narren la vida i 
ensenyaments de Jesús i constitueixen 
l’essència del missatge cristià– i per 
celebrar el memorial de Jesús.

QUI EREN ELS EVENGALISTES?

Sant Marc, sant Joan, sant Mateu i sant Lluc
Se’ls atribueixen els quatre Evangelis, escrits entre els anys 70 i 110, i per això sempre se’ls representa en 
actitud d’escriure o llegir l’Evangeli, acompanyats dels seus símbols respectius: el lleó, l’àliga, l’àngel i el 
bou. Totes les escultures estan coronades per un gran nimbe de ferro daurat, signe de santedat.

1

1 2

2 3

4

5
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Sant Lluc va ser deixeble i col·laborador 
de sant Pau. Se’l representa com un 
home gran abillat com un profeta de 
barba llarga barba, amb el cap girat 
cap al centre de la cúpula de l’altar; 
originalment devia mirar cap a la figura 
de la Fe. Amb la mà dreta sosté una 
ploma i amb l’altra un sarró. El símbol de 
l’evangelista, el bou, descansa als peus. 

Sant Mateu era un hebreu que re-
captava impostos per als romans, i va 
ser cridat per Jesús mentre treballa-
va. Es representa com un home gran 
abillat com un profeta, que amb la 
mà dreta es toca la llarga barba i 
duu l’evangeli sota el braç esquerre, 
acompanyat d’un àngel, símbol de 
l’evangelista, que se’l mira mentre es 
cobreix el cos amb el vestit del sant.

COM ERA EL TALLER DELS ESCULTORS?

Quin fou el seu primer encàrrec?
Quan van acabar els estudis, van alliberar-se de 
l’ofici familiar per dedicar-se a fer d’escultors, 
sense deixar de fer figuretes de pessebre, i van 
obrir un taller i botigueta a prop de Santa Maria 
del Mar, al carrer d’En Groc.

El primer encàrrec d’una certa importància que 
van tenir va ser aquest conjunt escultòric dels 
Evangelistes i l’Al·legoria de la Fe per a l’església 
dels Sants Just i Pastor, l’any 1854, moment en què 
l’arquitecte Josep Oriol Mestres va projectar un 
dels altars i devia recomanar els dos germans per 
fer aquesta tasca. Van cobrar vuitanta pessetes 
per cadascuna de les cinc escultures.

“¡Qué emoción encontrarse en aquel taller, ante mármoles colosales que a sus 
ojos antojaríanseles mayores de lo que en realidad eran!“ (Manuel Rodríguez Codolà)

AL·LEGORIA DE LAVIRTUT TEOLOGAL DE LA FE
Per què té els ulls tapats?
La virtut fa referència a la disposició de les persones 
a fer el bé. Per als cristians, les virtuts teologals són 
tres: fe, esperança i caritat. Es consideren un do de 
Déu, però també impliquen esforç, oració i sacrifici 
continuats per part del cristià.

La fe és l’actitud de confiança en Déu basada en 
la vida i ensenyaments de Jesús. La iconografia 
la representa com una figura femenina asseguda 
i abillada a l’estil clàssic. Porta els ulls embenats, 
perquè és representada cega. Amb la mà dreta 
sosté una creu, símbol de Crist crucificat, i amb 
l’esquerra un calze, en referència al sagrament de 
l’Eucaristia.

3 4

5

Agapit Vallmitjana i Barbany al seu taller vers el 1900.
La Ilustració Catalana, núm. 132 
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BASÍLICA DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 
I SANT MIQUEL ARCÀNGEL
Més coneguda com la Mercè, l’edifici que veiem avui va ser construït entre els anys 1765 i 1775 sobre una 
església gòtica del segle XIII que formava part d’un complex conventual de l’orde dels mercedaris, fundat 
a Barcelona per Pere Nolasc l’any 1218 per a la redempció dels captius.

El 1868 la Mare de Déu de la Mercè va ser proclamada patrona del bisbat i copatrona de la ciutat de Bar-
celona (amb Santa Eulàlia). Aquell any s’enderrocà l’església parroquial de Sant Miquel i la seva porta re-
naixentista es traslladà a la Mercè, a la façana del carrer Ample, on ara fa de portalada del transsepte. Des 
d’aleshores aquesta església es convertí en parròquia de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel. 

El 1918 el Papa li atorgà el títol de basílica i és una de les esglésies més representatives de la ciutat.

Sepulcre del bisbe José María Urquinaona
AGAPIT VALLMITJANA I BARBANY
1885
Relleu / Marbre

El sarcòfag, de marbre blanc, està sobre la llinda 
d’una porta al costat del presbiteri. 

José María Urquinaona va ser un bisbe molt estimat. Es 
va fer popular perquè va recolzar els interessos pro-
teccionistes de la industria catalana i va defensar els 
obrers catalans. Morí el 1883, i entre les seves darreres 
voluntats hi havia la de ser enterrat a la basílica de la 
Mare de Déu de la Mercè, de la qual era molt devot. 
Una comissió formada per persones molt properes a 
ell es va encarregar de tot i va escollir els artistes que 
farien l’obra.

L’arquitecte Joan Martorell i Montells va ser l’encarre-
gat del disseny del sepulcre funerari i l’escultor Agapit 
Vallmitjana l’autor de l’escultura del difunt. El monu-
ment funerari va ser inaugurat en un acte solemne el 
27 d’abril de 1885.

L’escultura del bisbe Urquinaona és un alt relleu, 
adherit per un costat a un pl. El bisbe és representat 
agenollat sobre un coixí en actitud orant, mirant l’al-
tar i el cambril on hi ha la imatge de la Mare de Déu 
de la Mercè. Al centre del sarcòfag hi ha esculpit el 
seu escut.

ON ES TROBA ENTERRAT EL BISBE URQUINAONA?

Busca el sepulcre i descobriràs l’escultura d’Agapit Vallmitjana

El MARBRE DE CARRARA provinent de les pedreres 
italianes de Carrara, era molt preuat per la seva 
blancor i molt utilitzat per escultors de tots els temps.
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ELS VALLMITJANA I L’ESCOLA DE BELLES ARTS DE BARCELONA

La renovació de l’escultura al segle XIX

No gaire lluny d’aquí hi ha l’Escola de Belles Arts, on es van formar 
els Vallmitjana. Van destacar en l’assignatura d’escultura, i un dels 
seus professors fou el famós escultor neoclàssic Damià Campeny, 
que introduí alguns matisos romàntics com la gestualitat, el 
dinamisme i l’expressivitat en les seves obres. 

Després de la formació van continuar vinculats a l’Escola 
pràcticament fins a la seva mort, compaginant la feina al taller 
durant el dia amb la tasca docent al vespre. Durant molts anys 
els germans van ser inseparables, fins i tot treballaven plegats en 
els projectes, però l’any 1883, per algun motiu, es van separar 
i Venanci va obrir un taller amb el seu fill i deixeble Agapit 
Vallmitjana Abarca. Hi ha qui diu que mai més es van dirigir la 
paraula, encara que es veien cada dia a l’Escola.

QUÈ VOL DIR QUE LA MERCÈ ÉS ESGLÉSIA PARROQUIAL DES DEL 1864?

Què és una parròquia?

La parròquia apareix a partir dels canvis dels segles IV-VI, i és una institució fonamental en la història de 
l’Església, de la cultura i de la societat. S’identifica amb una àrea geogràfica de la diòcesi que comprèn 
un grup de cristians que l’habiten i constitueixen una comunitat, i l’església parroquial és el lloc de reunió 
on celebren les diferents cerimònies religioses.  

Durant molts segles ha estat un lloc de trobada, marcant les festes, processons, manifestacions populars 
i piadoses... Els batejos, els matrimonis, els enterraments i les misses pels difunts... són fets quotidians, però 
molt importants en la vida de la comunitat i en el cúmul de tradicions i d’art que s’acumula en la història 
de les parròquies
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ACTIVITAT: “SOM HISTORIADORS”
Abans de fer la Ruta Vallmitjana
investiguem per descobrir la història la façana de la Catedral

Continguts conceptuals
• La polèmica que envolta la façana de la catedral.
• Els personatges més importants que hi van intervenir: 

Manuel Girona, Josep Oriol Mestres, Joan Martorell, 
August Font i Carreras...

• L’auge de la premsa escrita durant el segle XIX
• La Real Academia de San Fernando de Madrid

Objectius didàctics
• Posar en valor la façana de la catedral
• Conèixer la tasca de l’historiador i el mètode científic de 

la recerca històrica
• Familiaritzar-se amb diferents fonts històriques i 

identificar-ne els diferents tipus
• Prendre consciència de la utilitat i importància de la 

feina que fan arxius i hemeroteques
• Analitzar, reflexionar i plantejar-se preguntes al voltant 

de les fonts
• Potenciar l’esperit crític en observar i analitzar fonts
• Entendre que la disputa i la rivalitat entre arquitectes pel 

projecte de la façana va ser motiu de polèmica en la 
societat barcelonina del XIX

Vincles curriculars

• Àmbit Social: 

Ciències Socials (Geografia i Història)
- dimensió històrica
- dimensió hultural i artística
- dimensió ciutadana

• Àmbit Artístic: 

Educació visual i plàstica
- dimensió percepció i escolta
- dimensió societat i cultura. 

• Àmbit de Cultura i Valors:

Cultura i Valors Ètics
Religió
Filosofia

- dimensió Social de l’ésser humà
- dimensió Personal
- dimensió Interpersonal 
- dimensió Sociocultural.

• Competències bàsiques i transversals

competències comunicatives
competències metodològiques
competències personals

INTRODUCCIÓ A LA POLÈMICA CONSTRUCCIÓ DE LA FAÇANA
La Catedral es va acabar de construir al segle XV i, per motius econòmics, la façana va quedar molt 
pobra, no fent justícia ni a l’interior ni al caràcter simbòlic del que representa. La construcció de la façana 
neogòtica, al segle XIX,  va comportar tot un repte artístic i arquitectònic per tots els que hi van treballar, 
que també s’havien de guanyar l’opinió pública.

El banquer Manuel Girona es va proposar completar la construcció i va decidir pagar-la de la seva 
butxaca, però quan la premsa es va fer ressò de la construcció de la nova façana, alguns arquitectes 
també van voler presentar les seves propostes. Les més destacades van ser les de Joan Martorell, Josep 
Oriol Mestres i el mateix Manuel Girona. El projecte de Joan Martorell va ser el més aclamat per la premsa 
i l’opinió popular, però finalment la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid va validar 
la proposta de Manuel Girona. Tot i això, davant les crítiques dels barcelonins i la premsa, es van haver 
d’introduir algunes modificacions que l’aproparen al projecte de Martorell.

La construcció de la façana i tota la polèmica que la va envoltar estan perfectament documentades amb 
fotografies, articles, dibuixos, etc. Aprofitant aquests recursos, us oferim un taller perquè feu d’historiadors 
i interpreteu algunes d’aquestes fonts prèviament seleccionades. També us proposem que animeu els 
alumnes a cercar més fonts en hemeroteques i arxius en línia per conèixer amb més detall els fets.

Es tracta de fer grups, observar, fer hipòtesis, investigar i pensar per tal d’arribar a conclusions, com fan els 
historiadors. Després els grups poden exposar i posar en comú les seves conclusions.
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UNA CATEDRAL GÒTICA DEL SEGLE XV AMB UNA FAÇANA NEOGÒTICA DEL SEGLE XIX?
Per què la catedral ha estat gairebé 400 anys sense façana?  Fem hipòtesis!

La catedral de Barcelona es va començar a construir el 1298, però, per algun motiu, al segle XV es va cons-
truir molt ràpidament una façana molt senzilla que no tenia res a veure amb l’estil gòtic de la resta del tem-
ple. No va ser fins els anys 1887-1898 que es va fer la façana que podem veure avui.

Per quin motiu penseu que va quedar inacabada la façana al segle XV? ............................................................

.............................................................................................................................................................................................

Per què creieu que es va construir al final del XIX i no abans? ................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Penseu que va ser  fàcil decidir el projecte per a la façana? ...................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

SELECCIONEM LES FONTS PER A LA NOSTRA INVESTIGACIÓ!
On les anem a buscar? Als arxius històrics i les hemeroteques

A part de la bibliografia que s’hagi escrit sobre el tema, la premsa escrita (diaris i revistes) i la fotografia són 
fons d’informació fonamentals per investigar el segle XIX. Si un arxiu és el conjunt d’informació produïda i 
rebuda per una institució com a resultat de la seva activitat, conservada en previsió d’una utilització jurídica 
o històrica, a quins arxius aniríeu a investigar sobre la façana de la catedral de Barcelona?

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Som historiadors
SOM HISTORIADORS! 
ATENCIÓ! Hem descobert que la façana de la Catedral és molt posterior a la resta de l’edifici, que és gòtic 
medieval, i ens hem proposat investigar quan i com es va construir. Abans, però, cal que ens preguntem:

Què és la Història?

Creieu que és una ciència?

Per a què serveix la història?

Quines fonts tenim per estudiar-la i d’on les podem treure?

19
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Som historiadors

Títol del document: Traça
Autor: Mestre Carlí (Carles Galtés de Ruan) 
Suport: dibuix en pergamí
Data: 1408
Font: Arxiu Capitular, Catedral de Barcelona

Explica amb paraules teves què és la Traça

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Per a qui s’ha fet aquest document?

...............................................................................................

Quina informació ens dona?

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Autor: Andrés Avelino Pi Arimón
Títol: Barcelona antigua y moderna
Descripción e historia de esta ciudad desde su 
fundación hasta nuestros días
Ciudad: Barcelona
Editorial: Tomas Gorchs
Data: 1854
Pàgina: 442
Font: Google Llibres

https://books.google.es

Quines idees principals podem extreure del fragment?

..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

Quina intenció té l’autor del text quan escriu?

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

INTERROGUEM LES FONTS

1

“A buen seguro que el curioso no avisado de 
antemano de la belleza de este santuario, que 
le viese por la vez primera desde la calle de 
la Corribia, no sentiria deseo de visitarlo por el 
aspecto de lo que le sirve de fachada; pues 
en verdad debe decirse que que revocado y 
desnudo muro de mampostería que descuella 
sobre las anchurosas gradas, no logrará atraer 
la mirada del que anda en busca de obra 
notables de arquitectura”.

2

20
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Títol del document: Projecte de la façana
Autor del disseny: Manuel Girona
Autor del projecte: Josep Oriol Mestres
Suport: paper
Data: 1880
Font: Arxiu Capitular, Catedral de Barcelona
Observacions: tot i que era seu el disseny, en no tenir 
el títol d’arquitecte, Manuel Girona no podia signar 
els plànols, i ell mateix es comprometé a pagar totes 
les despeses de l’obra.

Quina funció té aquest document?

...............................................................................................

..............................................................................................

Compara la imatge amb la Traça del Mestre Carlí 
(document 1). Trobes que s’assemblen? Raona la 
resposta.

...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Títol: “Crónica local”, La Vanguardia
Número: 517
Data: 19 desembre 1881
Pàgina: 7158
Font: Hemeroteca de La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca

Quines són les idees principals del fragment?

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Quina intencionalitat té l’autor en escriure l’article?

...............................................................................................

...............................................................................................

Llegint la premsa, creus que agradava als 
Barcelonins el projecte dissenyat per Manuel Girona?

...............................................................................................

...............................................................................................

Som historiadors
3

“Nos confirman la noticia que dimos 
anteriormente, relativa á hallarse terminado el 
proyecto para la construcción del nuevo frontis 
de la Catedral Basílica. Parece que se remitió á 
la Academia para obtener su aprobación que, 
casi podemos asegurar, no alcanzará, pues más 
que obra artística es, segun nos manifiestan, un 
verdadero adefesio, sin que los cimientos de 
la fachada que hoy existen puedan resistir la 
inmensa mole de pésimo gusto que se quiere 
erigir sobre la misma”.

4
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Som historiadors
5

Títol del document: Projecte per a la façana de la catedral
Autor: Joan Martorell
Suport: tinta sobre paper
Data: 1882
Font: Arxiu Capitular, Catedral de Barcelona. També el trobareu a 
l’Arxiu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectes/departaments/arxiu
Observacions: projecte delineat per Antoni Gaudí i amb inscripcions 
de Lluís Domènech i Montaner,

Quina funció té aquest document?

..........................................................................................................................

Compara la imatge amb la Traça del Mestre Carlí (document 1). 
Trobes que s’assemblen? Raona la resposta.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Quin projecte t’agrada més: el dissenyat per Manuel Girona o el de 
Joan Martorell?

..........................................................................................................................

“El cabildo de nuestra Basílica ha atendido los 
ruegos de la prensa, y al efecto desde hoy hasta 
el próximo sábado, de nueve á doce de la 
mañana, estarán expuestos al público en la Sala 
Capitular del claustro de nuestra iglesia Catedral 
los proyectos para la construcción de la fachada 
de la misma”.

“Los planos del proyecto de fachada de la 
Catedral Basílica, que se hallan expuestos en el 
ala de la sala capitular del claustro de aquella 
iglesia, son tres, originales de los señores Martorell,  
Mestres y Font. Hay además otros dos proyectos 
en borrador presentados al Cabildo por el 
Excmo. señor don Manuel Girona”.

6 Títol: “Crónica local”, La Vanguardia
Número: 112 i 113
Data: 9 i 10 març 1882
Pàgina: 1582 i 1606
Font: Hemeroteca de La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca

Quines són les idees principals dels dos fragments?

..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Quina intencionalitat té l’autor en escriure els articles?

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................
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Som historiadors
7

8
Títol del document: Aspecte de la façana el 1890
Suport: fotografia
Data: 1 gener 1890
Font: Arxiu Capitular, Catedral de Barcelona. També 
la podreu trobar a l’Arxiu Històric de Castelldefels

http://arxiu.castelldefels.org

Quina és la funció d’aquest document?

..............................................................................................

Per la importància de l’obra, la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid era l’encar-
regada de decidir quin dels projectes, d’inspiració 
gòtica, guanyava el concurs. Observant la fotogra-
fia, quin diríeu que va guanyar?

.............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Per què creus que va guanyar aquest projecte?

........................................................................................................................................................................................

Devien estar contents els barcelonins? Raona la te resposta  .................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Títol: Proyectos de fachada para la catedral basilica 
de Barcelona : opinión de la prensa reconociendo 
la superioridad del proyecto del Arquitecto D. Juan 
Martorell sobre el de los arquitectos D. José Mestres y 
D. Augusto Font y el de D. Manuel Girona ; seguida de 
la felicitación por el referido proyecto la mayoría de 
arquitectos de Barcelona dirigió á su compañero D. 
Juan Martorell
Ciudad: Barcelona
Editorial: Impr. Xuclà
Data: 1882
Observacions: Conté articles publicats a: La Renaixença, 
El Principado, El Diluvio, La Publicidad, la Gaceta de Ca-
taluña, El Correo Catalán, La Correspondencia Catala-
na, La Vanguardia, L’Avenç, La Época, La Veu de Mont-
serrat, La Ilustració Catalana, Crónica de Cataluña i al 
Diario de Barcelona
Font: Memòria Digital de Catalunya

http://mdc1.csuc.cat

Amb quina intenció penses que es va fer aquesta publicació?

...............................................................................................................................................................................................

23
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Som historiadors
Títol: Acudit publicat a la revista Cu-cut!
Número: 106
Data: 7 gener 1904
Pàgina: 6
Font: ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

https://arca.bnc.cat

Quan van acabar les obres el 1890 i es van treure les 
bastides, van tornar les crítiques a la premsa, de mane-
ra que es va tornar a cobrir la façana per dotar-la de 
més decoració. Al dibuix aparegut a la revista Cu-cut! 
el 1904, podeu apreciar alguns canvis? Quins? 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

L’observació de la façana també ens dona informació 
sobre el que va succeir durant la seva construcció.  Per 
què creu que, finalment, és tan diferent del projecte de 
Girona (document 3)?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................
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La paraula plagi es refereix a copiar l’obra d’un altre i fer-la passar com a pròpia. Explica a què es refereix 
l’acudit quan diu que “la Catedral és un plagi”?

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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VALIDACIÓ D’HIPÒTESIS I EXPLICACIÓ

Finalment, compartiu i poseu en comú les vostres 
hipòtesis. Queden comprovades o refutades?

..................................................................................................

..................................................................................................

Prepareu una presentació i exposeu a classe les conclusions 
de la investigació. 
En acabar es poden tornar a plantejar les preguntes que 
ens fèiem a l’inici de l’activitat.

10
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ACTIVITAT: VISITEM L’EXPOSICIÓ 
«VALLMITJANA I LA FAÇANA DE LA 
CATEDRAL. HISTÒRIES SINGULARS AL 
VOLTANT DE L’ESCULTURA»
Durant la Ruta Vallmitjana
Aquesta exposició, dedicada al projecte de construcció de la façana neogòtica de la catedral, obre una 
finestra al projecte arquitectònic i la seva part escultòrica, en què Agapit Vallmitjana i Barbany té un pes 
especial. Descobrirem un dels espais arquitectònics -i programa iconogràfic- més emblemàtics i represen-
tatius de la ciutat, la catedral, de singular envergadura en el paisatge cultural de casa nostra, tot fent un 
recorregut on s’entrellacen el món contemporani i el medieval, la bellesa i la tècnica, el mecenatge i l’art, 
alhora que descobrim episodis que s’escapen dels grans relats i posen l’èmfasi en la part humana i les his-
tòries personals.

Continguts conceptuals
• La La traça del mestre Carlí
• La Barcelona de tombant del segle (XIX)
• El mecenatge de Manuel Girona
• La nissaga dels Vallmitjana
• L’escultura de la façana neogòtica

Objectius didàctics
• Entendre la rellevància de la façana de la catedral.
• Valorar l’estil gòtic, símbol del pensament religiós dels 

segles XIII, XIV i XV.
• Saber que la burgesia va fer una important tasca de 

mecenatge
• Conèixer el moviment cultural de la Renaixença
• Entendre la importància de les conseqüències de la 

Revolució Industrial en l’àmbit cultural
• Identificar l’estil artístic anomenat Naturalisme.
• Entendre la importància de la iconografia cristiana en 

l’àmbit religiós.

Vincles curriculars
• Àmbit Social: 

Ciències Socials (Geografia i Història)
- dimensió històrica
- dimensió cultural i artística
- dimensió ciutadana

• Àmbit Artístic: 

Educació visual i plàstica
- dimensió percepció i escolta
- dimensió societat i cultura. 

• Àmbit de Cultura i Valors:

Cultura i Valors Ètics
Religió
Filosofia

- dimensió personal
- dimensió interpersonal 
- dimensió sociocultural

INTRODUCCIÓ. EXTERIOR. DAVANT LA FAÇANA DE LA CATEDRAL

Segur que heu passat moltes vegades per 
aquí. Però sabeu què és una catedral?

Com creieu que ha de ser la façana d’una 
catedral?

Us heu aturat mai a observar-la?

Què us agrada més del que veieu?

Per què creieu que la façana és més nova que 
la resta de l’edifici?

Ara entrarem al Museu Diocesà a visitar 
l’exposició. Sabeu què és un museu diocesà?

La catedral és l’església principal de la diòcesi 
perquè hi ha la seu (el seient o càtedra) del bisbe; 
d’aquí li ve el nom. 

El bisbe, nomenat pel Papa, es el cap de la diòcesi, 
que és l’Església local formada pel conjunt de 
parròquies d’un territori. 

A Barcelona la presència cristiana es remunta 
a l’època romana (s. III). Actualment l’Església 
arxidiocesana de Barcelona comprèn bona part 
de la regió metropolitana, amb prop de 3 milions 
d’habitants.

1
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LA TRAÇA DEL MESTRE CARLÍ (1408). REPRODUCCIÓ DE LA TRAÇA

LA BARCELONA AL TOMBANT DE SEGLE. PINTURA DE ROMÀ RIBERA

MECENATGE DE MANUEL GIRONA. RETRAT DE MANUEL GIRONA

Què hi veieu en aquest dibuix? Què us sembla 
que és?

Per què creieu que no es va dur a terme 
aquest projecte de façana al segle XV?

Quins trets gòtics hi veieu?

On creieu que s’ha conservat la traça tots 
aquests anys?

Quin va ser el motor econòmic que possibilità 
l’enriquiment de la burgesia a mitjan segle XIX?

En aquest context va néixer el concepte de 
pàtria. Què és la pàtria? (1r, 2n i 3r d’ESO)

Quin moviment cultural es donà en aquell 
moment estretament lligat a la burgesia del 
segle XIX? (a partir de 4t d’ESO)

Creieu que es va enriquir tothom?

Amb tot el que hem dit anteriorment, poseu-
vos en la pell d’un burgès de l’època. Què 
pensaríeu cada cop que passéssiu davant la 
Catedral?

El projecte per a la façana que podem veure a 
la traça del Mestre Carlí no es va materialitzar per 
problemes econòmics: l’entrada és d’arc apuntat, 
amb el timpà i les arquivoltes esculpides, grans 
pinacles laterals i gablet calat amb una rosassa al 
centre, a més de l’apostolat dels brancals i el Crist 
del mainell.

Per tant, durant uns 400 anys, l’exterior de la 
Catedral va ser una paret gairebé llisa, que no 
tenia res a veure amb la resta de l’edifici.

Per sort aquest document s’ha conservat tots 
aquests anys a l’Arxiu Capitular.

Gràcies a la Revolució Industrial, Barcelona va viure 
un gran impuls econòmic, urbanístic, polític i també 
cultural, amb la Renaixença. 

Aquest va ser un moviment cultural i literari que es 
donà durant la segona meitat del segle XIX en els 
territoris de parla catalana, molt lligat a la burgesia. 
Es caracteritza per l’exaltació dels sentiments i 
la individualitat, el concepte de pàtria i l’interès 
pel passat històric (especialment per l’època 
medieval).

Al banquer Manuel Girona no li devia agradar gaire, 
i per aquest motiu va decidir impulsar-ne un projecte, 
inspirat en la traça del mestre Carlí. En no trobar 
finançament, va decidir pagar ell mateix les obres de 
la seva butxaca i envoltar-se dels millors artistes del 
moment per esculpir la façana.

2
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Visitem l’exposició



27

 ACTIVITAT PROPOSADA: OBSERVEM I INTERROGUEM L’OBRA DELS VALLMITJANA
Les preguntes es poden formular davant cadascuna de les quatre escultures dels Vallmitjana de l’ex-
posició amb tot el grup en veu alta, o bé es poden dividir els alumnes en quatre grups més petits per fer 
aquesta activitat i després fer la posada en comú amb el professor per treure conclusions.

7

Qui és aquest personatge?
Està signada l’obra?
Com se’l representa?
Quins elements l’acompanyen?
De quin material està feta?
Hi ha alguna cosa que us cridi l’atenció?
Fixeu-vos en el rostre, els cossos i la roba. 

Quines característiques té el Naturalisme?
Imagineu-vos qui va poder fer l’encàrrec i 

per a què.

1 2

3 4

Els escultors Venanci i Agapit Vallmitjana i Barbany, 
veïns d’aquest barri, encapçalaren una revolució 
artística la segona meitat del segle XIX. El Naturalisme 
aniria agafant volada i substituint el classicisme 
imperant fins aleshores, tal com podem observar en 
l’obra exposada  aquí i en l’apostolat i el Crist de la 
façana de la catedral.

Agapit Vallmitjana i Abarca era fill i deixeble de 
Venanci. Compartiren taller a partir de 1883.

La premsa es va fer ressò de la iniciativa de Manuel 
Girona, i altres arquitectes també van fer les seves 
propostes, de manera que l’any 1882 es va acabar 
organitzant un concurs per escollir projecte. El de 
Joan Martorell va rebre un gran suport popular i de 
la premsa, però la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (Madrid) va acabar inclinant-se pel 
projecte de Girona.

Tot i això, probablement per la pressió popular, al final 
la façana acabà sent una síntesi entre el projecte de 
Girona i la verticalitat i decorativisme de la proposta 
de Martorell.

Qui eren els Vallmitjana?

On van viure?

On podem trobar la seva obra?

Tanmateix, només hi havia un projecte possible 
per a la catedral?

Qui decidia quin era el projecte més adequat?

Compareu els projectes de Girona i Martorell 
amb el resultat final. Què penseu que ha 
passat?

LA NISSAGA DELS VALLMITJANA. RETRATS DELS VALLMITJANA

DIFERENTS VISIONS D’UN EDIFICI EMBLEMÀTIC. DAVANT EL PROJECTE DE GIRONA

6

5

Visitem l’exposició
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EL PROGRAMA ESCULTÒRIC DE LA FAÇANA DE LA CATEDRAL. MAPA DE LA FAÇANA

CLOENDA A L’EXTERIOR. DAVANT LA FAÇANA DE LA CATEDRAL

8

9

Quines són les escultures fetes per Agapit 
Vallmitjana?

Quins personatges representa?

Qui és la figura del mig?

Quina funció tenen aquests personatges a la 
façana de la Catedral?

Creieu que per fer la façana i les escultures 
calia tenir en compte l’estil del conjunt de 
l’edifici?

Eren lliures els artistes a l’hora de crear?

Observeu al plafó 8 la primera imatge de Sant 
Jaume el Major i compareu-la amb el model 
aprovat. Quines diferències hi veieu?

Trobeu que la façana és una invitació a entrar 
al temple?

Com descriuríeu la façana?

Trobeu que són importants aquestes 
escultures?

Com creieu que seria la façana si es 
plantegés de fer-la avui de nou?

Veient el mapa ens adonem de la importància de 
l’obra d’Agapit Vallmitjana a la façana.  L’encàrrec 
van ser tretze figures (dotze apòstols i Jesucrist) i 
va cobrar 32.500 pessetes (uns 195 €), una suma 
important per l’època.

Una de les condicions que havia de complir 
l’estatuària era reviure l’art cristià dels segles XIV i XV 
sense obviar els avenços assolits al XIX.

L’obra, per la seva envergadura, era supervisada 
per la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid), una institució creada per Reial 
Decret el 1752 que tenia la funció de normalitzar el 
gust estètic.

L’Acadèmia va rebutjar els primers models per 
excessiu Naturalisme, i Agapit els va haver de 
modificar diverses vegades.

Després de reflexionar i comentar aquestes 
preguntes, com a cloenda, el Museu Diocesà de 
Barcelona us convida a participar en el concurs 
FAÇANA 2020.

LA FAÇANA AVUI

Compartiu la catedral vista amb els vostres ulls, sola o acompanyada, de prop o 
de lluny, de dia o de nit
Més enllà de la història recollida i explicada sobre la catedral i la seva façana, resulta evident que 
aquest espai s’ha convertit en un dels més emblemàtics de la ciutat. A més de la seva dimensió 
pública, és també el teló de fons d’històries personals, singulars, íntimes i familiars.

Per aquest motiu, perquè la història de la catedral s’ha convertit en història de tothom, volem que 
participeu d’aquesta exposició: fotografieu la façana i pengeu les fotos a les xarxes socials amb les 
etiquetes #ViuVallmitjana #HistoriesSingulars

Visitem l’exposició
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ACTIVITAT CONCURS FAÇANA 2020
Després de la Ruta Vallmitjana
Després d’apropar-vos a la Ruta de l’Arxidiòcesi i l’exposició al Museu Diocesà, us convidem a fer aquesta 
activitat i a participar en el concurs FAÇANA 2020. Ho podeu fer a l’aula o a casa, individualment o en grup.

Continguts conceptuals

• Procés d’elaboració d’una obra escultòrica
• Atributs característics de l’apòstol sant Pere
• Atributs característics de l’apòstol sant Jaume el Major
• Atributs característics de l’apòstol sant Joan
• Atributs característics de sant Pau

Objectius didàctics

• Posar en valor la façana de la Catedral
• Entendre la importància de la iconografia cristiana en 

l’àmbit religiós
• Saber participar en un concurs seguint les pautes i 

terminis establerts
• Adaptar les capacitats creatives i artístiques personals 

a un encàrrec

Vincles curriculars

• Àmbit Social: 

Ciències Socials (Geografia i Història)
- dimensió històrica
- dimensió cultural i artística
- dimensió ciutadana

• Àmbit Artístic: 

Educació visual i plàstica
- dimensió percepció i escolta
- dimensió societat i cultura. 

• Àmbit de Cultura i Valors:

Cultura i Valors Ètics
Religió
Filosofia

- dimensió sociocultural

• Competències bàsiques transversals a qualsevol 
àmbit:

- Competències comunicatives
- Competències metodològiques
- Competències personals

INTRODUCCIÓ
Una de les intervencions escultòriques més importants en la façana de la Catedral són els 12 apòstols 
i Crist de l’escultor Agapit Vallmitjana. Entre els anys 1887 i 1890 va estar treballant en un programa 
escultòric que havia de mesurar 1,80 metres d’alçada i 50 cm de profunditat. Després de topar-se amb 
algunes dificultats a l’hora d’ajustar el seu estil escultòric a les exigències de l’encàrrec, va culminar amb 
gran èxit aquesta obra.

Des del principi del cristianisme s’ha utilitzat l’art com a mitjà d’explicació i instrucció en la fe. Sovint, les 
imatges serveixen per referir-se visualment a conceptes i idees. Cada apòstol, sant o personatge bíblic és 
representat d’una determinada manera, amb uns atributs que permeten identificar-lo i ens transmeten 
un missatge. El conjunt d’aquests atributs i simbologia entorn d’una imatge s’anomena iconografia, i en 
el cas cristià pretén ser universal per tal que el missatge pugui ser entès per tothom.

Els apòstols
Apòstol és una paraula d’origen grec (απόστολος, apóstolos ) que significa enviat o emissari. Els apòstols 
foren 12 homes escollits d’entre els deixebles de Jesús de Natzaret, i enviats per Ell a predicar l’Evangeli 
arreu del món.

A continuació hem seleccionat quatre apòstols per descriure’n els atributs, però l’activitat es pot fer amb 
qualsevol altre apòstol. Alguns atributs són utilitzats per Vallmitjana a la façana i altres no.
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1 SANT PERE. Normalment se’l representa com a home madur, amb el cabell i la barba de color blanc. 
Un dels seus atributs més destacats és una creu invertida perquè l’apòstol va morir crucificat cap per 
avall després d’establir-se a Roma (el Vaticà) en temps de l’emperador romà Neró. Per aquest motiu el 
Papa és el bisbe de Roma, perquè sant Pere, el primer Papa, va establir-se a Roma, hi va morir i allà hi 
són les seves restes.
Un altre atribut seu són les claus. Aquestes claus són un símbol del Regne del cel i sovint se’n representa 
una d’or i l’altra de plata (símbol de poder fer i desfer). Jesús les hi va donar a Pere i li digué: “Et dona-
ré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a 
la terra quedarà deslligat al cel” (Mt 16, 18).

2 SANT JAUME MAJOR. Segons la tradició cristiana, se’l representa amb els atribuïts propis d’un pelegrí 
perquè les seves restes són a la catedral de Santiago de Compostel·la, important centre de pelegrinat-
ge. Per aquest motiu alguns dels seus atributs són la petxina de vieira, un bastó, una motxilla i un barret. 
De vegades també se’l representa amb una creu de Sant Jaume, que és l’emblema de l’Orde de Sant 
Jaume. És una creu formada per tres flors de lis (que fan referència als trets morals de l’apòstol) i una 
espasa (que fa referència al caràcter cavalleresc del sant i al seu martiri, perquè que va ser decapitat).

3 SANT JOAN. Se’l representa com un home jove sense barba i amb el cabell llarg. Sovint porta una 
ploma o un rotlle (perquè va escriure l’Apocalipsi i les epístoles de Sant Joan) i està acompanyat per 
una àliga. L’àliga fa referència a l’elevació dels seus textos, que parlen del cel i de l’eternitat del verb. 
Una representació molt comuna mostra Joan amb una copa entre les mans, de la qual surt una serp, 
en referència a una llegenda que explica que un sacerdot d’un temple pagà dedicat a Diana (desa 
romana de la caça) li va oferir una copa amb verí, i Joan la va beneir i no va patir cap mal.

4 SANT PAU. A sant Pau sovint se’l representa en l’episodi de la seva conversió. Pau perseguia les prime-
res comunitats cristianes. Però un dia, mentre anava de Jerusalem a Damasc una llum el va encegar, 
va caure del cavall i va sentir la veu de Jesús que li deia: “Saule, Saule, per què em persegueixes?” A 
partir d’aquell moment va començar la seva conversió. Per això sovint se’l representa com un militar 
romà que cau del cavall, abatut per una potent llum divina. Tradicionalment se’l representa com un 
home d’edat madura, una mica calb i amb barba negra.

El seu atribut personal és l’espasa, que fou l’instrument del seu martiri, ja què va morir decapitat. Tam-
bé se’l representa portant un paper escrit o un llibre perquè va escriure les epístoles que porten el seu 
nom (tretze cartes que són font de pensament i espiritualitat cristians).

1 2 3 4
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Façana 2020
CONCURS FAÇANA 2020
Ha desaparegut misteriosament l’escultura d’un apòstol de la façana de la Catedral i, per aquest motiu, 
s’ha decidit obrir un nou concurs, en ple 2020, per adjudicar l’obra al millor projecte. Cal trobar l’escultor que 
sigui capaç de realitzar l’escultura d’un apòstol a partir dels valors cristians dels segles XIV i XV però també 
tenint presents les innovacions pròpies de l’any 2020. 

Us atreviu a presentar-vos?
Trieu un dels apòstols i cerqueu informació sobre la seva vida i la seva història. Busqueu i observeu també 
diferents representacions en l’art de diferents èpoques.

Bases
• Els dissenys s’han de plantejar d’acord amb la simbologia cristiana esmentada.

• El disseny ha de mostrar una voluntat de transmetre els valors cristians dels segles XIV i XV però amb les 
innovacions pròpies del 2020.

• Entre els apòstols que et proposem escull-ne un i imagina que aquest apòstol és el que ha desaparegut 
de la façana.

• Fes en un paper un esbós amb algunes idees per reemplaçar-lo. 

• Quan tinguis clar com vols que sigui l’apòstol que has escollit passa-ho a net en un paper en blanc, o si 
t’atreveixes fes-ne un model en fang.

• Fes-li una foto en què es vegi el dibuix o el model en fang i el teu nom.

• Puja-la a Instagram des del teu compte o des del de l’escola.

• Afegeix a la publicació els hashtags: #façana2020 #anyvallmitjana

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Com representaria els apòstols un artista actual?
Déu ha parlat en la història humana, i la Bíblia atansa la seva PARAULA als 
homes i dones de tots els temps i cultures, oferint-los resposta a la pregunta 
pel sentit de la seva existència. Els artistes, amb la seva creativitat, n’han 
plasmat el contingut contribuint així a la seva vivor i actualitat en cada 
època. 

Quan heu cercat representacions dels apòstols és possible que n’hagueu 
trobat de Dalí i d’altres artistes contemporanis, com per exemple el 
pintor, dibuixant i il·lustrador català Perico Pastor, o també de Josep 
Grau-Garriga, que conreà sobretot la tècnica del tapís. 

Posa’t en la pell d’un artista contemporani i representa a la teva manera, 
amb la tècnica que t’agradi més, un dels apòstols o algun altre personatge 
bíblic. Per ajudar-te, pots consultar la Bíblia Catalana a https://www.bci.
cat

Després feu una exposició de les vostres obres i expliqueu-les als companys.

També us proposem que en feu difusió a través del bloc i les xarxes socials 
de l’escola.

Màrtir, de Josep Grau-Garriga
1972. Església parroquial 
de Sant Josep Oriol (Santa 
Coloma de Gramenet)
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