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L'efimera capitalitat de Barcelona durant la cort de 1'Arxiduc Carles a inicis del Set-cents' 
va representar per a l'art catali una magnifica finestra oberta a Europa gracies a l'aportació 
dels artistes Bulics; per6 no ser2 fins al darrer terG del segle que, gracies al patrocini de la 
Junta de Comerq2, els nostres artífexs tindran l'oportunitat de formar-se dins els més 
innoyadors corrents internacionals. 

Es en aquest darrer període que centrarem I'atenció de la present comunicació, i 
especialment en una de les millors escultures realitzades a Roma per un becari de la Junta. 
Es tracta de la coneguda Lucrtcia (1803) de Damia Campeny (1771-1855), de la qual es 
conserva la versió posterior en marbre (1834) al capdamunt de l'escala d'honor de I'edifici de 
Llotja. Fou una de les obres més admirades en el seu temps, alhora que criticada i qüestionada 
la seva originalitat en base a la sospita que l'autor havia copiat una peqa de ]'Antiguitat. 
Recentment, elsdocumentats i exhaustius estudis d'Anna Riera3 i de Carlos Cid4 han tractat 
el tema, i ambdós autors han intentat, sense aconseguir-ho plenament, descobrir el possible 
model plastic de I'escultura de Campeny. 

Es tracta d'indagar sobre la producció artística d'un període encara poc analitzat i, 
Concretament, sobre diferents qüestions relacionades amb I'Academicisme i el Neoclassicis- 
me a Catalunya. De fet, aquest és el tema clau del Projecte d'Investigaci6 dirigit pel Dr. Joan- 
Ramon TriadÓ5 i al qual estem inscrits. 

Models classics? inspiració en la producció neoclassica dels seus contemporanis? 
influbncies dels grans mestres del Renaixement i del Barroc? dependbncia del gravat com a 
difusor de les noves formes plistiques? resultat d'unes mateixes fonts plastiques i10 literaries? 
Aquest ser& el fil conductor del nostre discurs, plantejat a partir de I'observació d'una pintura 
de Heinrich Fiissli (1741-1825) -0beró mulla amb el suc d'unaflor mdgica els ulls de Titbnia 

1. En la disputa per la corona espanyola, la presa de posició catalana envers I'arxiduc Carles d'Austria convertí Barcelona en la 
capital de la Cort entre els anys 1705 i 1711. Perb va vbncer Felip de Borbó i 1'11 de setembre del 1714 la ciutat capituli perdent 
Catalunya tots els seus privilegis. No obstant la desfeta política, I'imbit artístic va sortir vivificat gricies a I'efímera experibncia 
iulica. 
2. L'any 1758 Ferran VI crei el cos de Comerciants i la Reial Junta Particular de Comerq del Principat de Catalunya, la qual assumí 
les funcions de I'antic Consolat de Mar. Aquest organisme havia estat suprimit pel primer Borbó confiscant-ne el dret d'impost o 
pariatge i transformant en caserna el seu edifici de Llotja, el qual acabaria acollint les dependsncies de la futura Escola Gratu'ita de 
Dibuix o de Nobles Arts després que Carles 111 en disposés la seva devolució a la Junta i els militars I'abandonessin I'any 1770. 
3. A. RIERA. La forrr~acid dels escultors catalans: l'ensenyament de 1'Escola Grotirila de dibuix i els pensior~ats a Madrid i Rornu. 
1775-1815. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994. 
4. C. CID. La vida y la obra del esciiltor neoclásico catalárl Darni6 Car~lpery i Estrany. Barcelona, Biblioteca de Catalunya I Caixa 
Laietana, 1998. 
5. Projecte PB 97-0863: Clasicisrno y Acadernicisnlo erl el Arte Catalán. 1750-1808. Depender~cias e invariarlfes erl relacidrt cort 
Espaia y 10s certtros de París y Roma. 
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ndorrrzida (1793, Zurich, Kunsthaus)-6, en la qual la figura de Tithnia palesa en la seva 
estktica un clar precedent a la Lucrbcia de Campeny. Evidentment, ara per ara només ens 
proposem enfilar el primer pas cap a una investigació més llarga i complexa, pera hem 
considerat interessant avanqar-ne unes primeres reflexions i documentar les primeres propos- 
tes. 

Fa pocs anys que la nostra historiografia artística va recuperant I'enorme buit de 
coneixements que ha envoltat I'activitat dels nostres artífexs al llarg dels segles x v ~ ,  xv~r  i X V I I I  

i, sens dubte, és el Set-cents el període que s'ha vist mds beneficiat pels treballs d'investigació, 
tan en el camp histbric com en el artístic. No obstant aixa, resta encara un llarg camí. 

Centrem-nos, perb, en el tema que ens ocupa: el darrer terC del divuit catali i la seva 
producció escultbrica, sobre la qual hem de destacar les valuoses aportacions dels precitats 
treballs d'Anna Riera i Carlos Cid. El primer ens situa en I'imbit de la formació dels alumnes 
d'escultura a 1'Escola Gratui'ta de Dibuix de Barcelona; del reconeixement de la Real 
Academia de San Fernando; de les pensions a Madrid i a altres indrets d'Europa; i, sobretot, 
ens informa respecte al sojorn a Roma d'un escultor catali, la qual cosa ens permet enllaear 
amb la monografia de Carlos Cid dedicada a Damii Campeny, el principal representant -al 
costat d'Antoni Soli (1780-1861)- de I'escultura nesclissica al nostre país. Un artista que, 
com molt bé resumeix Francesc Fontbona, referint-se al seu estatge rom2 (1797-18151, 
pensionat per la Junta de Comerq, (<va fer un conjunt d'obres de gran qualitat que es poden 
equiparar amb les que coetiniament estaven fent Antsnio Canova o Bertel Thorwaldsen, els 
gran exponents internacionals del Neoclassicisme, amb els quals Campeny, d'altra banda, va 
mantenir una relació personal>>. En tornar a Barcelona, <<S1incorpori a I'ensenyarnent superior 
de les belles arts, dirigí els estudis d'escultura de 1'Escola de Llotja de Barcelona, gerd haguC 
d'adaptar la seva tasca creadora al quk li reclamava el mercat artístic catali, molt menys 
(<modern>> -el Seoclassicisme malgrat ser I'art acadtrnic ((oficial>>, també significava alesho- 
res la modernitat- i molt menys brillant, Ibgicament, que el d11t81ia. Després d'una llarga 
2poca en la qual hagué de conviure amb ]'atmosfera migrada i sovint mesquina que es 
respirava al país, morí a Sant Gervasi de Cassoles, aleshores municipi independent de 
Barcelona, el 1855>>.' 

Nascut a Mataró I'any 1771, Damii Campeny Estrany inicii la seva formació artística a 
la ciutat natal, completant-la després a Barcelona i Roma. De taranni conflictiu, la seva 
trajectbria professior~al es veié sovint envoltada d'incidents, alguns tan greus com els que 
provocaren -a causa de la trencadissa d'una obra (- 1787)- I'allunyament del taller del seu 
primer mestre, Salvatjor Gurri, amb qui mai més es va poder entendre a; I'expulsi6 de I'Bscola 
Gratui'ta de Dibuix de: Barcelona (1789) culpat del sabotatge a I'obra d'un company9; o Il'enuig 
de la Junta de Comer~  pel seu incompliment a Roma dels pactes de pensionat que, a punt va 
estar de costar-li la beca (1801)'O. 

6. Aquest insblit pintor suís naturalitzat angl5s -adopti la grafia Herrry Fust!!¡-, fou un gran admirador de Shakespeare i de blilton 
que sovint utilitzh llurs obres com a tema dels seus quadres. Tal és el cas de les aventures dels llegendaris reis dels elfs i de les 
fades, Oberó i Tithnia, qui Skakespeare recrea a El somni d'rirm rrir cl'r.stia. estrenada pels volts del 1594. 
7. F, Fontbona. aPresentaci6n, dins C. CID, Op. Cit. p. 13. 
8. El seu primer bihgraf, Josep Arrau, comenta I'incident lliurant de culp:~bilitat Damii Campeny. Segons aquest autor, les tzrboles 
relacions del deixebie amb el mestre i la resta dels companys expliquen que Campeny carregu6s amb les culpes de la destrossa 
d'una pedra que estava treballant Salvador Gurri rque cfebí[r rrpreserrrcrr e: grarlde r.tcrrdo de arrrrcrs pam clecorcrr la co.ccr Gtrlera 
(fe esrcr ciiidacl cfe Brorcelonaa sent per aquest motiu aconsiderado ~felincrie~rte, y conro ral ~~mltrcriaclo y Ircrsrcr hericlou (J. ARRAU 
BARBA. iVecro1ogicr. D. Daj~rian Cunrpeny Esrarry [...I 15 de rrovienrbre cle, 1557. Llanuscrit a I'expedient de I'artista que es 
conserva a la Reial Acad&mia de Ciencies Naturals i Arts dt: Barcelona, caixa 34. En relaci6 a altres cbpics i publicacions del 
mateix, vegeu C. Cid, Op. Cit, p. 39, nota 25). Transcripció completa del parhgraf de la ~Vrcr~logícr de Josep Arrau n C. Cid e)y. 
Cit. p. 45. 
9. Gricies a la intervenci6 del seu director, Pasqual Pere Moles, se suavitza la sentzncia -va poder eludir I'ernpresonarnent- i, 
posteriorment, fou readmes (1790). L'any 1796 torni a participar en les oposicions convocades per la Junta, guanyant una plaga de 
pensionat a Romn. 
10. En el Llibre &Acords de I,3 Junta de Comer~,  amb data ler de juny de 1801, es fa constar que havia iie.rpircr~lo err seis de Agosto 
cle esre aiio la [pensión] que ( ~ 1 1  E.sc.cvlt¿irci goza err Rorr~a Dn. Darrricirr C[rrri,prny, si11 ser acreedor a qrie se prorrogirt! rro Irctbiet~tlo 
recibido la J~orrn rrrrtesrrcr rrlgrrrrn de str aplicacidrr~ 
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En relació a aquest darrer afer, si bé és cert que Campeny signa (1797) abans d'anar a 
Roma un compromís amb la Junta que l'obligava al llarg de quatre anys a complir, entre 
d'altres requisits, a enviar semestralment a Barcelona ccuna Figura en barro 6 yeso copiada de 
las antiguas [...I i cada año un baxo relieve de su invenci6n [...I cada un año deberá enviar 
seis figuras debujadas de natural [...I y entre ellas dos anatómicas>>", les dificultats polítiques 
del moment no facilitaven la feina. 

Cal recordar que als nostres pensionats els resultava francament arriscat portar a terme 
els seus propbsits. En primer lloc hem de destacar els nombrosos entrebancs que sorgien en 
els desplagaments de llarg recorregut. El trajecte per mar era molt insegur, no només a causa 
dels corsaris, sinó per les constants confrontacions b6l.liques europees, especialment les 
relacionades amb les campanyes napolebniques i la prbpia convulsió política de rivalitat entre 
els petits estats italians. Si I'arribada al seu destí ja comportava un elevat grau de risc, la 
situació en qu6 moltes vegades es trobaven acabava de complicar-ho tot. Tal fou el cas de 
Damia Campeny que, després d'un llarg i enrevessat viatge iniciat al port de Barcelona pel 
juny del 179712, en arribar a Roma el 6 d'agost s'enfrontii amb una capital de gran riquesa 
cultural i artística, per6 també amb una ciutat insegura, plena de miseria i en un període de 
fortes convulsions polítiques, la qual cosa dificultava en gran manera tot procés d'integració. 

A més dels trimits burocritics a complimentar per part dels nous pensionats, havia tal 
quantitat d'informació a assimilar, de relacions professionals a establir i de visites artístiques 
a realitzar, que si es dedicaven plenament a all6 que realment comportava el seu procés 
d'aprenentatge no podien complir amb els compromisos adquirits amb la Junta. En aquest 
sentit s'havia manifestat ja en una ocasió José Nicolás de Azara, ambaixador espanyol a 
Roma, en una carta dirigida a la Junta: {{Pero con mi natural ingenuidad debe al mismo 
tiempoadvertir d VSS que el Plan de Estudios con que estos Jovenes vienen acompañados es 
diametralmente opuesto al fin que traen de perfeccionarse, pues segun él, les falta 
materialmente el tiempo para hacer las obras que se les encargan; y de esta Suerte vendrian 
estos pensionados a Roma d trabaxar y no h estudiar que es 10 que deben hacel; si han de 
lograr su intento [...I pues repito que para adelantar en la facultad és necesario que estudien 
10s buenos originales, y para esto hace falta tiempo>>13. Precisament era aquesta figura, la de 
I'ambaixador la que possibilitava als pensionats la visita a les biblioteques i col.leccions 
privades -Ludovisi, Farnese, Albani, Borghese ...- i públiques -col~lecciÓ Capitolina, 
museu Pio-Clementino, la biblioteca Vaticana ...- més destacades de Roma 1 4 ,  així com la 
participació en les tertúlies literario-artístiques que tan interes suscitaven a la societat de 
1'6poca. 

Damii Campeny fou el darrer pensionat catali que arribi a Roma sent ambaixador José 
Nicolis de Azara, sens dubte un dels nostres representants més coherents i interessants dins 
l'hmbit cultural romi. De reconegut prestigi polític, utilitza els seus contactes per introduir- 

11. Arxiu Junta de Comerq, lligalls CXLIX, doc. 33, segons transcripció d'A. Riera, Op. Cit, p. 346. 
12. S'embarcii en una nau espanyola que el conduí a Gbnova, on es veié forqat a canviar d'itinerari a causa de la impossibilitat de 
desembarcar a la ciutat, aleshores en ple caos per les intrigues napolebniques que acabarien amb la creacib de I'efímera República 
de Lígur. Després d'adquirir un nou passatge pel vaixell que es dirigia a Livorno, enfilii via Flortncia el camí que finalment el duria 
a Roma (recorregut descrit per Josep Arrau i recollit per C. CID, Op. Cit., pp. 52-53). 
13. Carta datada a Roma el 17 de novembre del 1790, relacionada amb I'acte de benvinguda dispensat a dos pensionats per la Junta 
de Comerq (Arxiu de I'Ambaixada Espanyola davant la Santa Seu, lligalls 455, núm. 254, transcrit per A. RIERA, Op. Cit., p. 350). 
14. Així ho constata Castellanes de Losada en el seu text biogriific sobre José Nicolás de Azara: e[ ... 1 A paso que rregociabr~ ert 
Espaia pensiorres y recorrapensas a 10s b~ienos artista y literatos, se constit~tia en Rorrm s11 Cicerorte ert cot principio y de.spub s11 
Mecertas, propurciurtandoles ver y estudiar 10s ricos tesoros que ofrecia aquella capital del orbe, ya en la biblioteca del Vaticano, ja 
e11 10s rrruseos Porrtijicios 6 particulares 6 en las ricas colecciortes de martuscritos, arttigiiedades y otros objetos relatives á [ris artes 
y d las ciencias que poseian las notables fanailias roritanas, las que al rtornbre de Azara hacian abrir s~ts  salortes y porter de rrtanijiesto 
y a s11 disposicidn cuarttas preciosidades y rarezas teníarr [...]escuchaba a 10s literatos y ci 10s artistas corrtra las persecrrciortes d 911e 
se verr comunrnertte expuestos en todas partes 10s que se rlistirrguert en cualq~tier carrera por s11 oposicio'n d 10s abtisos h a rluevas 
doctrinas que defienderr proporcionándoles ntedios m qrte ocrcparse con rrtilidad, rnieirtras que rtegociaba con s14 habilidad ert porlerles 
volver ci su pais b d la gracia de s~is  perseguidores, si estos cras soberartos b podc!rosos erreiitigos[ ... l x  (B.S. CASTELLANOS DE 
LOSADA. Historia de la vida civil y política del cilebre diplorrtático y disitrtgttido literato espaiol el rnagrr$co caballero D. Josr' 
Nicolds de Azara, marquis de Nibbiano ... 1-11, Madrid, Imprenta de Don Baltasar Gonzhlez, 1849-1850, v. 11, pp. 282-283). 
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se enels cercles d'elit i facilitar-ne l'accés als seus protegits. Humanistals, c01~1eccionista~~, 
diletantI7, mecenes"', acostumava a organitzar al seupalau tertúlies d'amics, erudits, poetes, 
artistes, viatgers de ]pas  ...,Ig les quals, freqüentades també pels nostres pensionatsz0, eren una 
magnifica ocasió per a establir coneixences i intercanviar idees. Així ho manifesta en la 
seva Noticia Histdlrica el baró Jean Franqois de Bourgoing2': sEl caballero Azara, 
distinguido como hombre de gusto y como escritor, no es rnenos recomendable por el apoyo 
y proteccion que dispensó á 10s artistas y literatos. Tenia en su trato sus delícias: les daba 
proteccion poderosa en España y omnipotente en Roma: les proporcionabla registrar 10s 
tesoros que hay en ¡Poma, ya en la biblioteca del Vaticano y en 10s museos del Papa, yn en 
las ricas colecciones de manuscritos, antigiiedades y otros objetos artísticos que se hallan 
en las grandes casas de aquella ciudad célebre. Les libraba de las persecuciones á que 
estan expuestos en aquel país 10s que se distinguen en cualquiera carrera que seu: les 
proporcionaba trabajo o colación: en fin, para poder informarse, ya de sus miras, ya de 
su situación, 10s corzvidaba á corner todos 10s miércoles. Los más íntirnos iban 10s viernes. 
En general, todos 10s extranjeros que llevaba á Roma la aficion á las artes y que se le 
presentaban, eran recibidoscon señales de distinción y de b e n e ~ o l e n c i a s ~ ~  

15. u [  ... ILleno de celo por 10s tnonrintentos ontigrios, le tenia tnntbidn por l m  cien cia.^. Se Itobía dedicado (i la historia natrrral y rí 
la qriínrica, y aun habín ertsayado en uniort con Volpato, grabador cdlebre, hacer porcelatla y perfecciortnrse el bnrtriz. Le era 
fantiliar la historia ntoderna, principalmertte la parte qrie se priede llartrar diplorttática. De la de Espntia, tanto general corno 
partictilar; eran nttiy vastos sris conocimientos. Escribia su lrrtgrio con grar,ia y energia, y con faciliclad la frartcesci d itnlintrcr[ ... ]no 
se cottoce obra enterantente sriya, mds 9rie la tradriccion castellana cle la vida de Cicerori, escrita por Middletort, 9rie iltrstrrj coa 
notos rntiy erriditas1 ...I, la vbda del pbttor Mengs[ ...I, algrittas rtotas sobre la obra inglesa de Bowles acerca de la historia ttcrtiircrl 
cle Espaia. Hnbia trodricido tarnbien en castellarto el libro VI de Plirlio sobre las artes, cladu principio a la fradticcion cle Sdrteco 
el filósofo, y comptiesto algunas fábulas espafiolas. Estos rrtanuscritos #to se hnrt ptiblicadoa. J.F. de BOURGOING <<Notícia 
histórica sobre el caballero Don José Nicolas de Azara, Aragones, Embajatlor de España en París, muerto en dicha ciudad en 26 de 
Enero de 1804. Escrito en francts por M. Bourgoin, y puesto en castellana por un distinguido literato de nitestra Bpoca,,. Dins El 
Espíritri cle D. Josd Nicolds tie Azara: describierto en su correspondencia t'pistolar cort Don Manriel rle Roda. Madrid, Impr. De J. 
Martín Alegria, 1846, pp. VIII-IX. 
16. Motivacions polítiques havien obligat Azara a abandonar la capital italiana, deixant-hi totes les seves pertinences. Transcrivim a 
continuació el fragment d'una carta dirigida a Pedro Cevallos (ISOI), en la qual fa una curta ressenya de le seva col~lecció romana: 
N[ ... ] Acerca de esre objeto desbo explicar; anfe todas cosas, en que consisre mi coleccidrt, qrie tal cria1 es, rne ha costarlo trebtta y tres 
años para jtirrtarla. Ert pritrr(er lugar; tengo rina librerirr de veinte rttil voltrntertes, criasi todos de arirores griegos y lotirtos, rle 10s 
crinles no me falta ninguna edición, por rara qrie sen. Luego tengo ntr~cltos crcadros, bocetos y diseños de Mertgs y cle otros aritores 
como Mririllo, Veláequez, etc: rota colección de bustos antiguos en rrmrmol, parte kallados por ntí en mis excavcrciottes, y parts 
odquiridos por dinero. Estos, por 10 que puedo acordarnte, ser611 rinos setenta, y represerttatt casi todos lus oradores, fildsrfos y 
poetas griegos, y aljiunos tan raros, que no se hallan en ningrírt ofro museo de Rortm ni &filera de ella, corno el retrato de Alejan~lro 
Magrto cort sri inscripcion, el del historiador Herodoto, Sófocles, Teócrito, Hipócrates. Derttóstmes[ ...I s (B.S. CASTELLANOS DE 
LOSADA, Op. Cit, v. 11, pp. 381-382). 
17. *Le herrtos visto celebrar ert sri casa irtstructivas acadentias cort /os liternfos rnás cdlebres ric todos las nociotres que habiri en 
Italia, que le alaban con jristicia por sri talento, y 10s cuales asistiart d sri Liceo, pues ml podia llarrtarse a sic casa, cle dia para 
acontpatiarles rrtds Ltstruidos de rtoche a la tertrilia instrrictiva de la setiora literata Maria Pezzeli, cklebre ert Rorttn por sri talento y 
por el apoyo qrie prest6 sient~~re a 10s sabios. En la farnosa Acadernia de los cultos que se rerirtiatt en casa del prírtcipe Rospiglio.si, ert 
Roma, y m la del rrtismo nontbre que sosterria el duque Ceri, no hizo Azara nlás que beneficios ri 10s ingenius pobres, 10 que ejercía 
casi arttiabnente en las sesioriles campestres de la Acadenria de 10s Atiades rorttarross (B.S. CASTELLANOS DE LOSADA, lbídern, 
v. 11, pp. 279-280). 
18. <[ ... ] 10s artistos trivieron en e'l tin cariñoso padre que, b les auxilloba para llevar á cabo sris obras b les estLnulnba d 
entprenderlas, y aderrtds de ios rnrichos consejos qrie les dió, de sris largneeas al comprar stis obras y sris libercilirladt.~, le deben la 
corrección, orden, casi cornposicióri y priblicación de las obras del irtrnonal Mertgs [...]s (B.S. CASTELLANOS DE LOSADA, 
Ibídem, v. 11, p. 279). 
19. <([ ...I entre 10s anticuarios, el Abate Amaduzzi, Gionanazzi, el cdlebre Gniu Quirino Visconti. Milicia i á Pira: entre 10,s poetas. 
el Abate Monti, el cardenal Bernis i el inntortal Casti; entre 10s pirttores Baforti [...I a Corvi i d Conca; entre 10s e.scriltores, 6 
Mortti, imitador del antigtio, á Falcioni [...] al prelado Somaglia [...I al prírtcipe Chirtgi [...I al cardenal Archirrto [...]u (B.S. 
Castellanos de Losada, Ibídem, v. 11, p. 275). 
20. <[...]Para mejor conocer sri mdrito 2 instruirse en sri amena cortversaci6r1, les frattqued su rnesa todos 10s midrcoles y 10s vierttes 
a aquellos qiie rnerecieron su arnistad en primer grado. Por esta aficidn ci conocer lo que podían dar de s i  [os hontbres y a dirigir por 
el brierr carnino ir 10s prirtcipiantes 2 inexpertos, ningrin pensionado espatio! dejó de rnerecer su protección ni de serrmrse (i sri trresa, 
Irortor qrie dispensó a la trlayorparte de las que, estimulados por sri amor ci fas bellas arres, llegarott a Roma b d Paris ol sris rietttpos 
y se le presentarun, yafiieseril nacionales b estranjerosr (B.S. CASTELLANOS DE LOSADA, lbídern, v. 11, p. 284). 
21. Segons ens informa Basilio SebastiPn Castellanos de Losada, el diplomltic i literat francbs baró de Bourgoing (1748-1811) 
escriví i publica a París una breu biografia d'Azara I'any 1804, dos mesos després de la seva mort. Sembla ser que s'editaren pocs 
exemplars del text, la qual cosa explica la seva raresa. Posteriorment, fou tradu'it al castella i publicat a Madrid I'any 1846 en el 
primer dels tres volums que conformen El Espíritri de D. Jos& Nicolás de Azara: describierto en sri corresponrlencia epistolar cor1 
Don Manrrel de Roda (B.S. CASTELLANOS DE LOSADA, Ibídem, v. 11, p. 284). 
22. J.F. de BOURGOING, Op. Cit. pp. I X - X .  
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Voldríem insistir en el tema de les tertúlies pel fet que le? considerem com un dels focus 
importants en la formació i inspiració dels nostres artistes. Es evident que en aquests nuclis 
de discussió no només en sortien beneficiats per la xarxa de contactes que podien establir, 
sinó, sobretot, per l'intercanvi d'experiencies i d'idees entre els artífexs i «cognescenti» de la 
plhstica i la cultura contemporinies, així com per la recuperació de la praxis i la informació 
teorica d'aquells que els havien precedit en I'estatge roma i que havien incidit amb forca en 
I'imbit creatiu, tals com Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)23, Francesco Milizia 
(1725-1798)24, Anton Raphael Mengs (1728-1779)25 o Heinrich Füssli (1741-1825)2G, entre 
d'altres. 

Ben cert que de la vida privada de Damih Campeny a Roma en coneixem pricticament 
res i que haurem de moure'ns dins el camp de la hipotesi, per a la qual ens basarem en I'anhlisi 
i l'observació d'algunes de les seves escultures de I'etapa italiana a fi d ' i n d a g a r - n e  les 
fontsd'inspiració iconogrifiques i estetiques. 

L'artífex que hom ha considerat més influent en la formació romana de Campeny, 
gairebé el seu veritable mestre, fou Antonio Canova (1757-1822), un artista nascut a 
Possagno (Veneto), establert a Roma (1780), ferm seguidor de les teories de Winckelmann 
i mhxim exponent del neoclassicisme italii. Segons Cid, Campeny ((aprendió sus lecciones, 
conocía bien su taller y varias de sus esculturas revelan la influencia ~anoviana»~' i ,  
insistint en I'íntima relació mestre-deixeble, fins i tot considera la possibilitat d'una certa 
influencia del catalh en la producció de l'artista de Possagno. Concretament, en referir-se 
a la coneguda Lucrecia (1803) de Campeny [il. 11, la compara amb el relleu del Plor per 
la filla dels marquesos de Santa Cruz (1 806- 1 808)28, el dibuix p r e p a r a t ~ r i ~ ~  del qual [il. 21, 
traduit a g r a v a t 3 0 ,  fou publicat i comentat per Giuseppe Antonio Guattani [il. 31. Exposa 
Carlos Cid: «La jovencita difunta yace en un lecho estilo Imperio llorada por el padre al lado 
izquierdo y por el hermano mayor en la cabecera. En primer termino-hay 1; madre (que 
moriria tres años después) derrumbada en una silla clásica con otro hijo tras el respaldo y 
el más pequeño abrazado a un muslo y besándole la mano. La semejanza de la dama con 
Lucrecia es sorprendente, salvo el brazo izquierdo que en vez de caer perpendicular se dobla 
sobre el respaldo y apoya la cabeza. Si se desconociera la fecha de ambas obras se diría 
quecampeny se inspiró en Canova, pero Lucrecia es de 1803 y el relieve de 1806, lo que 
podría invertir los términos.»31 

23. Arriba a Roma I'any 1755, on es relaciona amb Mengs. Les seves Reflexioris sobre les copies de piritiires i esciilrures gregiies 
(1754) i Historia de l'art de  l'anriguitat (1764) es consideraven la guia que devien seguir tots els artistes. 
24. Amic de Mengs i de Nicolás de Azara, s'instal,la a Roma I'any 1761. Pel seu Dell'arte di vedere rielle belle arti del disegrio 
secondo i principi di Siilzer e di Mengs (1781) i altres obres sobre l'arquitectura classica, fou considerat un dels millors tebrics de 
gust neoclissic. 
25. Juntament amb Winckelmann, que conegué a Roma I'any 1755 i per qui fou influit, elabora les teories del Neoclassicisme, que 
plasma en El Parribs, decoració d'un sostre de la Villa Albani de Roma (1761) i en el seu llibre Reflexioris sobre la bellesa i el gitst en 
la pintura (1762). 
26. Realitzh una Ilarga estada a Roma, entre els anys 1770 i 1778. Malgrat els seus imponants contactes amb I'estetica neoclassica - 
traduí Winckelmann a I'angles (1765) i es relaciona amb David i Gérard- evoluciona com a pintor cap a una nova sensibilitat estetica 
basada en la fantasia i les visions sobrenaturals. Com a tebric, cal destacar la seva influencia en el pensament estetic angles a través de 
les Confer2ricies sobre la pintura pronunciades a la Royal Academy de Londres entre els anys 1801-1823 i difoses en traduccions a 
I'nlemany, italih i frances. Conegut en tots els cercles academics internacionals, després d'una visita #Antonio Canova a Anglaterra, 
ingressa com a membre de I'Academia di San Luca (1816), juntament amb Flaxman i Lawrence, considerats per I'italii els inillors 
artistes d'Anglaterra (Sobre el tema, vegeu F. ANTAL. Estiidios sobre Fuseli (1956). Madrid, Visor, 1989, p. 115). 
27. C. CID, Op. Cit., p. 95. 
28. Aquest relleu formava part &un encarrec del marqués de Haro de Santa Cruz per a erigir en una esgltsia madrilenya un 
monument funerari dedicat a la seva filla, morta als setze anys. La realització de l'obra es paralitza en ser executat el comitent i 
confiscats els seus béns sota I'acusació de traició a Josep 1, I'intrús representan! de la monarquia establerta per Bonaparte (1808). 
Actualinent es conserva a la Gliptoteca de Possagiio. 
29. Dibuix a la ploma que es conserva al Museu Corner de Venecia. Forma part d'un ilbum que va pertinyer a Cicognara, un amic 
dtAntonio Canova. Vegeu inés inforinació a C. CID, Op. Cit,, p. 138, n. 216. 
30. G.A. GUATTANI. Meriiorie Enciclopediche Roinane sulle Belle Arti, Antichith ... Roma, Salomoni-Carlo Mondacchini, 1806- 
1817, tom 111, p. 99. Vegeu, també, Collecrion cornpl2te des ouvrages dii cCl2bre Antoine Cariova gravées ni¿ trait par Lasino Fils. 
Pisa, Nicolas Capurro, 1825, Iam. 91. 
31.C.CID,Op. C i t . , p .  138. 
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En aquest mateix sentit ja s'havia manifestat Arrau en la seva Necrologia en afirmar que 
Canova apreciava a Campeny fins el punt de consultar amb ell els seus Discrepem 
d'aquestes opinions i més aviat ens inclinem cap a una conflubncia d'interessos i models 
culturals comuns. Recordem que dins l'hmbit artístic de la Roma contemporhnia els 
creadors plhstics es movien en un mateix ambient, que tenien accés a les mateixes fonts i 
que en les reiteradt:~ tertúlies tenien ocasió de contrastar opinions sobre el models mes 
admirats, la qual cosa ens porta cap a una certa uniformitat creativa en I'etapa de la 
prodiicció neocl2ssica d'aquests artífexs, al marge de la diferent evolució artística de molts 
d'ells. 6 s  a dir, que obviant els trets individuals i personals de cadascun, podem observar 
com tots ells s'inspiren en unes mateixes fonts literiries i en unes mateixes imatges, tot i 
que no sempre es corresponen a una visió directa de I'Antiguitat. 

Anem pas a pas. En primer lloc voldríem centrar-nos en la incidkncia de la difiisió dels 
models a través de gravat33, als repertoris dels quals els artistes devien tenir comú acces. Ens 
interessa en concret fixar-nos en la representació de la Mort de Cledpatra en iin petit bronze 
recuperat a les excavacions dlErcolano i reprodui't, segonsgravat de F. GiomignaniM [il. 41, 
en iln dels vuit volums que conformen el Catalogo degli Antichi mon~unenti dissotterrati 
dalla discoperta citld di Ercolano que, dirigits per Ottavio Antonio Bayardi, foren publicats 
a SApols entre 1755 i 179235. És evident que la composició d'aquest grup esth molt a prop dels 
precitats dibuix i rel1 eu de Canova -Plorper lafilla dels marquesos de Santa Cniz-, així com 
tambk hi podem trobar una certa relació amb La partenza di Coriolarno, d'ilngelica 
Kauffrnann (1741-11307) [il. 51 i La mort de Lucrtcia de José de Madrazo (1781-1859) [il. 61, 
ambdues difoses per gravat a les precitades Mernorie de Giuseppe Antonio G ~ a t t a n i ~ ~ .  6s  en 
relació a aquesta segona que Carlos Cid torna a insistir en la influhcia de la Lucr2cia de 
Campeny. Diu textualment: NA propósito de sernejanzas, hay un caso muy curioso de Jos& de 
Mczdrazo, pintor perlsionado en Roma, amigo y cornpañero de Carnpeny, pintó en 1886 una 
rnuerte de Lucrecia (rodeada de la doliente farnilia. El paradero del lienzo se pierde en 1819, 
quizb esté en el Pallacio Real de Madrid, pero Guattani lo publicó añadiendo un bello 
grabado a doble página. La coincidencia de la dama romana y la escultura de Carrlper~y es 
tan estrecha que no ~dudanlos que Madrazo se inspir6 directarnente en laobra del catalán [...I 
Lct fecha de la Lucrecia es algo posterior a la de la esculpida. Madrazo no pudo verlc~ porque 
yn estaha en Barcelclna, pero sin duda corloció 10s dibujos y modelos de barro de Cnmpenyu". 

Així mateix, I'esmentat gravat publicat per Bayardi té molt a veure amb I'escultura del 
catal2 pel que fa a la composició de la figura protagonista, que en els dos casos trobem 
asseguda i recolzada en el respatller de la cadira, deixant caure el cap sobre l'espatlla i 
enlla~ant el pes del desmai amb el brag que es projecte perpendicularment al terra; 

32. Recollit per Carlos Cid, tot i que ho considera artna exageracibrt lartdatoria r~trisu (C. CID, Ibíder~r.. p. 138). Aquest autor cns 
recorda sovint al text I'afecta d'Arrau pel seu mestre i amic, la qual cosa fa que aquesta primera biografia en certa manero resulti 
ser ~1111 relato clonde se calltr o altera 10 negativa, y 10 positivo, rccrl o i~~lagblario se excalto pnra ~~rayur  glorict cle Gt~rtpe~tyu (C. 
CID, It)ílem., p. 48). 
33. En aquest sentit, al marge del paper que ja feia temps jugava el gravat com a difusor de nous models, cal tenir en compte la 
imperant prohibició absoluta de prendre mesures dels edificis o d'esbossat. dibuixos en els recintes arqueolbgics. Així, doncs, hern 
&assenyalar que alguns d'aquests gravats es feien de ~nembria i que per tant podien ser portadors d'imprecisions i d'emors. 
34. Dc%ror~zi (li Ercolono e cotrtor~~i i~zcisi cor1 qrialclre spiegazio~rc, tom. I, MDCCLXVII, p. 267. Dins Cnmlogo clcgli Atrticlri ~ ~ r o ~ ~ r o ~ r e ~ l t i  
diasotrerrttti clctlln discoperttr cittiz di Ercolarlo per onli~le tlella Maesriz (li Carlo re delle drte Sicilie, e (li Picicenza, grrrrr pri~rcipc! 
ereclirario (li Toscana. Com~~osto e esteso da Monsignor Ottavio Antonio Bayardi Protonotario Apostolico, referendario dell'una e 
dell'altra signatura, e consul':ore de' Sacri Riti. In Napoli MOCCLV-MDCCXCII. Nella Regia Stamperia di S M . ,  vol. VI, p. 267. 
35. Tots vuit volums van ser editats en luxós format. El primer sortí a la llum el 1757 i, a I' igual dels quatre segiients . editats el 
1760, 1762, 1765 i 1779, respectivament- es dedicaren a la pintura; els volums VI (bust, 1767) i VI1 (esthtues, 1771) conformaren 
dos toms dedicats nls bronzes; i el VI11 (1792) a llhnties i canelobres. Tot plegat formava part, més &una campanya de prestigi 
reial, que no pas d'un veritable desig de divulgació erudita si tenim en corlipte la utilitat del text, ja que no donava cap informaciii 
logística de les troballes. Sembla ser que aquesta edició de I'dtastperia R~a le  va tenir una difusió molt limitada, fet que va resol- 
dre's dtilguna manera amb les edicions -igualment il.1ustrades- mCs econbmiques que d'aquesta obra aparegueren a Franca, Atiglatcn'a. 
Alemanya i a la mateixa Ithlia. Es tractava de volums de format petit, de text resumit i amb gravats de menys qualitat, pera que de 
beli segur van contribuir en la formació del nou gust i en la rhpida expansió del nou repertori decoratiu. 
36. G.A. GUATTANI, Op. Cit., tom 111, p. 17 i tom 1 59, respectivament. 
37. C. CID, Op. Cit., p. 139. 
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semblantment, les dues vesteixen una fina túnica que permet entreveure la sinuositat de 
l'anatomia -seguint la tbcnica de draps mullats de l'estatuhria clissica-, mostrant al descobert 
un dels seus pits; les dues imatges ens ofereixen un I'aspecte més aviat allunyat del drama de 
la mort i molt més proper a la placidesa del somni. En fi, d'ambdues figures es pot dir que, 
practicament, només trobem com a variants la posició del braq dret, el model de la cadira i 
petits detalls en el tractament de la túnica. 

Per6 no és aquesta l'única font d'inspiració de la Lucrtcia de Campeny. La tipologia del 
seient, aixi com la disposició del braq dret estan forqa relacionats amb el retrat d'Agripina ( o  
Elena), mare de Constantí [il. 71, escultura pertanyent a la col~lecció romana del Museu 
Capitolino, el mateix model que Antonio Canova utilitza per al Retrat de Letizia Ramolino 
Bonaparte, mare de Napoleó (Chatsworth, Devonshire collection) [il. 81 difós, també, el 1806 
a les Memorie de Guattani segons gravat de Fontana3$. 

Per altra banda, aquesta posició del cap tirat enrere, connectant amb la caiguda perpen- 
dicular del brag és una forma compositiva for~aemprada en la plistica artística des del 
Renaixement, probablement inspirada en el grup classic de Menelau i P ~ t r o c l e ~ ~  [il. 91 que, 
vinculat a la Lucrtcia de Campeny, ens remet a un altre gravat de les tan esmentades Memorie 
de Giusepe Antonio Guattani referent a una cbpia de Colino Morison (1732-1810) d'un grup 
original grec desaparegut de Roma i que representava la narració de Plini el Vell4' sobre la 
dramatica histbria d'una mare lactant ferida de mort amb el seu fill a la falda4' [il. 101. En 
definitiva, una forma compositiva forqa lligada a les figures femenines d'altres artistes 
coetanis -com en el cas de Lear i Cordtlia, de James Barry [il. 111, o del Perseli mata a la 
Medusa, d'Alexandrer Runciman [il. 121, per citar-ne dos exemples41 perb, sobretot, a 
I'estbtica de Heinrich Füssli i molt especialment a la representació de la figura de Titania en 
una de les pintures dedicades a il.lustrar El somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare, 
-0beró mulla amb el suc d'una flor mdgica els ulls de Titdnia adormida (1793, Zurich, 
Kunsthaus)- [il. 131, obra difosa el 1794 segons gravat de Richard Rhodes (1765-1838)43 [il. 
141 i probablement coneguda per Campeny. Recolzem la nostra opinió en el ritme compositiu 
d'ambdues figures, marcat per un suau eix que en forma d'crS~ (serpentinata) recorre el cos 
de la figura des de la punta del peu, passant per tota la cama, l'enllaqant amb la m i  que reposa 
sobre la cuixa, el braq i, finalment, el cap voltat amb laxitud cap enrera i enfrontat a la caiguda 
perpendicular de l'altre braq en Titania, o coincident amb aquest en el cas de Lucrbcia; aixi 
com en la presbncia d'un mateix caire sensual de les dues joves; i, finalment,en aquell alk de 
pau vinculat a la placidesa del somni, en el cas de Tithnia, i al repbs de la mort, en el de 
Lucrccia. 

Es evident que, durant la seva estada a Roma (1770-1778), Füssli s'inspirh en les 
mateixes fonts que continuarien influint a la generació posterior, la qual s'hauria de veure, a 
més, enriquida amb I'empremta plistica i tebrica dels grans artistes que els havien precedit 
en l'estatge roma. En aquest sentit, volem encara remetre'ns a d'altres fonts plastiques de 
]'Antiguitat que, al nostre parer, són clars referents d'inspiració d'ambdues protagonistes 
femenines -Tithnia i Lucrkcia-. La primera, és una cbpia romana d'Ariadna dormint (s. 111- 

I I  a. JC. París, Louvre) [il. 151, la posició de la qual, encara que en aquest cas completament 
horitzontal, manté un mateix aire i, sobretot, el tractament del rostre i dels cabells és el mateix 
de la Lucrtcia de Campeny, com també hi trobem certes connexions amb la Mtnade 

38. G.A. GUATTANI, Op. Cit., t. I, p. 11. Aquest fou, també, el model per als retrats de la Marquesa de Ariza (Madrid. Palau de 
Liria) i del d'lsabel cle Braganza (Madrid. Museo del Prado) de José Álvarez Cubero (1768-1827), autor que juntament amb Antoni 
S o l i  i Damii  Campeny formen la triada més destacada del Neoclassicisme hispinic. Álvarez Cubero va estar durant bastants anys 
a Roma, on també va ser deixeble i amic de Canova. 
39. Reprodu'it per P. TOMORY. The Life and Art uf Henry Fltseli. London, Thames and Hudson, 1972, p. 130, il. 60. 
40.  Nntitralis Historia, llibre 35. 
41.  Gravat per Campanella de la pintura de Morison, segons dibuix de Cavalluci. G.A.  GUATTANI, Op. Cir., tom 111, p. 57. 
42.  Il~lustracions publicades a P. TOMORY, Op. Cit., p. 130, ils. 61 i 62, respectivament. 
43.  Catalogat per D.H. WEINGLASS: Prinrs and Engraved lll~t.stratior~s by ar~d ajier Herny Fuseli a Catalogue Raisoni D. H. 
Weinglass. Aldershot, Scolar Press Brookfield (Vt.) Ashgate cop., 1994, p. 171, núm. 132, il. 
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orgilistica4~lel relleu cllissic publicat per Peter Tornory en relacid al Diomedes i Cressirlo 
(1805) de F i i ~ s l i ~ ~  [il. 16 i 171. A més, observem com el rostre d'Oberó a la pintura de Füssli 
connecta perfectament amb la capia d'un model grec anterior de la figura helenístico-romana 
de 1'Eros de Centocelle, també conegut com <(Geni del Capitoli)) (s. 11, Museu Vatici), la 
mateixa figura que (Jampeny copii en marbre italii i que la Reial Junta de C o m e r ~  de 
Catalunya adquirí el I 825 (Barcelona. Reial Acadkmia de Belles Arts de Sant JordiY6 [il. 183. 

Al marge dels possibles models plistics en comú, voldríem incidir en la coincidkncia 
d'ambdós artistes en la dualitat Neoclassicisme-Romanticisme, per altra banda tan freqüent 
a l'kpoca, sobre la qual ja es manifesti Carlos Cid en relació a la Lucricia. Diu textualrnerit 
referint-se a Camper~y: {(No fue un verdadero romlintico, pero en algunas de sus obrcls 
formalmente rncts clá,sicas hay acentos de este estilo, como enslis bellas suicidas -Lucrecia 
y Cleopatra-, en que palpita la tragedia, la muerte, el postrer hlilito sensual y el nlensaje 
seudorrzomlizanre. Están en esa zona de forrna y contenido en que es irnposible delimitar de 
rnodo absol~ito clasicismo y Rornanticismo. Su Alrnogctvar venciendo a ala caballero frcincés 
no sdlo participa de esta dualidad, sino que es un tema literari0 e histdrico medieval,,, i en 
nota a peu de pzigina insisteix en aquesta dualitat i assenyala dins I'kpoca cccasos curnbre ceanln 
10s de Füssli, Blake, Irzgres y rnuchos m á ~ u ~ ~ .  

Certament, el neoclassicisme de Campeny esta molt més a prop del pensament, i la 
manera de Füssli que, per exemple, de la fredor plistica del seu coetani Thorvaldsen. Es cn 
aquest sentit que volem recollir la cita que fa Frederick: Antal de la 100 Conferbncia de Fiissli, 
en la qual es manifestava en contra d'una pintura classicista exageradament escultural: (<A ln 
vida es a la que debemos recurrir -a la cálida, cordial y carnal vida- en busca de forrrias 
animadas [...I confio t!n que no se imaginará quepretendo recomendar la frígida introduccidn 
de ese estilo marrnóreo, esa pedante rigidez, que, con el titulo de corrección, que no le 
corresponde, a menudo desfigura 10s esfuerzos de quieaes [...I se coiltentan con ser 10s 
aburridos transcript~lres de la Ietra muerta y no del espíritu de 10s ant ig~os, ,~~.  

Ja hem manifestat a I'inici del nostre discurs que érem plenament conscients de qu6 
només ens enfronthem a una punta de l'iceberg i que aquesta ser2 una investigació molt nies 
llarga i complexa. Tot i aixj, hem considerat interessant plantejar un primer estadi de 
discussió en aquest congrés. Es evident que caldri aprofundir en el coneixement de Fiissli i 
en la seva influkncia 1.eorico-pliistica, com per exemple, en les seves referkncies a les I l i~ons  
dels manieristes itali,lns -de ben segur que hi ha diversos elements comparables arnb les 
escenes er6tiques dellnanierisme tardi-, per6 caldrii deixa-ho per més endavant. Ara per ara, 
només ens atrevim a apuntar un parell d'exemples més a analitzar en la relació entre Füssli 
i l 'obra de  l 'etapa romana de  Campeny. Es  tracta de  Clehpatra (1804) 
-Itescultura que representa la mort de la mítica reina d'Egipte i que fa parella amb la tan 
comentada 1,ucricia-, i del baix relleu de Macencifirit (a. de 1800). 

Respecte a la primera, de la qual conservem el buidat en bronze i tres models previs en 
terracota (Barcelona. Museu Nacional d'Art de Catalunya) [il. 191, pensem que caldria 
analitzar-10s en relaci6 a la Cle6patra atribui'da a Rafael i difosa segons gravat de Marcantonio 
Raimondi4' [il. 201, i a les representacions oníriques de la pintura50 [il. 211 i el gravats1 [il. 221 
de Cupido davant d'lctna jove adormida, ambdues obra de Füssli. 

Finalment, en relacid al Macenci ferit (Barcelona. Museu Marés) [il. 231, cal centrar- 
se en la critica que fa Carlos Cid de l'obra, a causa del seu ccexceso de dramatismo teutral 

44. Copia mrnntra e18 rttarbre d'trna obra associada a Cal.línrac d'rltettes (fitials s. V aC). Roma. Muserr Capitolino. 
45. P. TOMORY, OP. Cit., p. 152, ils. 122 i 120, respectivament. 
46. Vegeu catalogacid raonada de I'obra a C. CID, Op. Cit., pp. 163-164. 
47. C. CID, Op. Cit., p. 99 i nota 148. 
48. Segons transcripci6 de F. ANTAL, Op. Cit., p. 205. 
49. Catalogat amb el núm. 198 (161) a <<The Works of Marcantonio Raimnndi and of his Schoola, dins Tlte Illustrcrted Ronsch. 
New York, Abaris Boks, 1978, vol. 26, p. 194, il.lustrat. 
S O .  Reprodu'ida per P. TOMORY, Op. Cit., p. 85, il. VI11. 
51. Punta seca catalogada amb el núm 81 per WINGLASS, Op. Cit., p. 92. 
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de Mazencio y el hombre de la izquierdaus2, i fixar-se en la composició de la figura d'aquest 
darrer personatge relacionant-la amb la de Lady Macbeth sonhmbula (Paris. Museu del 
Louvre) [il. 241. 

És evident que I'esmentat -i encara poc estudiat- ambient amb qu6 treballi Campeny a 
Roma afavorí la qualitat creativa de la seva producció italiana, de la mateixa manera que el 
seu retorn en I'hmbit barceloni, molt més pobre artísticament i cyltural, condicionh les seves 
obres posteriors, tot i que mantingueren un bon nivell t6cnic. Es en aquest sentit que fem 
nostres les paraules de Joan-Ramon Triadó quan, referint-se a la Lucrhcia de Campeny, diu 
que ccés il.lustrativa d'unamanera de fer d'aquest autor; segueix 1 'esperit del moment i només 
s'entén en el seu context romh. Hom creu que l'ambient és consubstancial a l'obra de l'artista 
[...I Pensern que el Neoclassicisme no és un art adient a la tipologia religiosa, ja que la seva 
forta chrrega ideoldgica, de marcat accent clhssic i liberal, el fa inviable. Carnpeny arribarh 
a ser clhssic quan, un cop a Barcelona conrearh les tematiques religioses, perd ja no tornarh 
a ser neoclhssic. Tanmateix, l'art és la shvia simbiosi de concepte i forma, i la transgressió 
d'aquesta norma esdevé sempre un frachs. I Campeny, malgrat tot, no va ser excepció i es 
convertien esclau del sisterna. Com diu el romanc andnim: "Que buen vasallo si hubiera buen 
señor"uS3. 

52. C. CID. Op. Cit., 115. 
53 .  J .R .  TRIADd': L'Ppoca del Barroc. S ,  xvrr-xvrrr (1984).  Histbria de 1'Art Catali, vol.  V, 40 
ed. Barcelona, Edicions 62, 1998, p. 262 



I .  Darni3 Campeny. 
L~rcrPcia 
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Antonio Canova. 
Plor per la filla dels marquesos de Santa Cruz 

2. dibuix preparatori 
3. gravat 
3 bis 



ROSA MARIA S U B I R A N A  RER1JI.L 



4. F. Giomignani 
Mort de Cleripatra 
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ROSA M A R I A  S I IR IRANA REHIII.1. 

7 .  Agri,pina (o Elena), mare de Constantí 

4 16 



8. Antonio Cnnovn 
Retrat de Letizia Ramolino Bonaparte, mare de Napoleci 



R O S A  M A R I A  SlJI3IRANA REHIJI.1. 



10. Colino Morison 
Mare lactant ferida de nrort amb el seu fill 



! R O S A  M A R I A  S l l l l l R A N A  I1EI3llI.I. 

12. Alexandrer Runciman 
Pi~rsen mata a la Medrisa 



1:IISSI.I I  I.'OHRA R O M A N A  D E  D A M I A  C A M P E N Y  

I lcinl.icll I:i~a\li 
Oheríi mrrlla arrth el srrc d'rrna flor rnkgica els ulls de Titania 

13. pintura 



R O S A  M A R I A  S L I R I R A N A  RERLJI.1. 

Heinrich Fiissli 
Oherri rnrclla amb el srrc d'una flor mcigica els ulls de Titcinia 

14. gravar 



15. Ariadna dormint 

15. Carnpeny. LucrPcia. 
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FÜSSLl I L'OBRA ROMANA DE DAMIA CAMPENY 

18. Eros de Centocelle <<Geni del Capitoli* 



ROSA M A R I A  SUBIRANA RERULI. 

19. Darnih Carnpeny. 
Cledpatra 



20. Marcantonio Raimondi 
Cleripatra 



ROSA M A R I A  S t I I I I K A N A  I<1<l11II.I. 

klci~lricll Fiissli 
Cupido davant una jove adorntida 

2 1 .  pintura 
22. gravat 



I.1lSSI.I I I.'OIIKA R O M A N A  DE I I A ~ I I A  ('AMI'IINY 

23. Dnmih Cn~npeny 
Macenci ferit 



I<OSA MARIA SIII I IRANA I<EIIIII.I. 

24. Heinrich Fiissli 
I ~ d y  Machctli 


