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Sobre l’obra: 
L’interès entorn de l’escultura catalana del segle XIX està experimentant actualment un procés de redescobriment i 
relectura tant interessant com necessari. En el marc de la iconografia de l’escultura del XIX, la figura de l’Heroi esdevé 
una referència clau, un motiu al qual els creadors recorregueren amb freqüència i que era apreciat tant per la seva 
força com per la seva mal·leabilitat i versatilitat. Es tracta d’un caràcter capaç d’encarnar valors universals i també 
intemporals, per això posseeix una vigència que roman gairebé intacta avui en dia. L’Heroi, presentat a través de 
diferents personatges i en accions diverses, afaiçonat tenint en compte estils i tendències distints, exemplifica i alhora 
explica l’escultura catalana del mil vuit-cents, particularment la de la primera meitat del segle. 
L’objectiu primordial del projecte és l’anàlisi del model iconogràfic de l’Heroi en l’escultura acadèmica barcelonina del 
primer segle XIX. L’èmfasi se situa en aquest model i la seva relació amb l’ideal clàssic, tot tractant d’establir de quina 
manera aquest ideal es rep, s’adapta i es transmet en la producció dels escultors en actiu durant el període tractat. A 
aquest efecte, s’ha seleccionat un conjunt d’obres a partir de les quals s’estructura una sèrie de material il·lustratiu, 
que permet aprofundir en la comprensió d’aquest marc conceptual.  
El plantejament del qual parteix l’exposició permet també una altra via de reflexió, la que es qüestiona sobre la 
professió de l’escultor a principis del segle XIX, tot suggerint el topos del mateix escultor com a Heroi. El projecte busca 
anar més enllà en els plantejaments entorn del motiu iconogràfic de l’Heroi en l’escultura de l’època, i els juxtaposa a 
la visió que en tenen artistes contemporanis. Aquests revisen la imatge de l’Heroi al XIX, la reelaboren a través de 
dibuixos, tot tractant d’omplir el buit entre la nostra època i la seva, i afegint lectures i interpretacions noves a aquest 
material. L’exposició La imatge de l’Heroi a l’escultura catalana (1800-1850) s’articula entorn de les II Jornades 
Internacionals L’Actualitat del Clàssic, el 30 i 31 de maig de 2013. La inauguració coincidirà amb l’inici de les Jornades, 
amb les quals està, per tant, íntimament vinculada. 
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