Ramon Ribera Gassol

Antoni Viladomat,
pintor
Noves atribucions i testimonis
fotogràfics

Antoni Viladomat i Manalt (Barcelona, 1678 - 1755) és el
pintor català més destacat i estudiat del període de finals
del segle XVII i primera meitat del segle XVIII; en el
present estudi donem a conèixer dues noves atribucions
dins de la seva trajectòria o si més no realitzades sota la
influència de la seva estètica, i de les quals es conserven
fotografies i també donem a conèixer una fotografia d'una
altra obra ja documentada i que li es atribuïda.

L'Aparició de la Marededéu a Sant
Josep de Calasanç1
La pintura en qüestió fou un encàrrec dels Pares
Escolapis per a la capella del seu col·legi que fundaren a
Puigcerdà i que va entrar en funcionament l'any 1728; la
fotografia, en la qual suposem que es veu aquest quadre,
es visualitza amb dificultat, pertany al Fons Fotogràfic
Josep Salvany que es conserva a la Biblioteca de
Catalunya (número d'inventari Sap-706b-01) i està
datada l'any 1923 (Fig. 1). És una visió panoràmica
parcial de l'interior de la capella i la pintura, d'unes certes
dimensions i acabada en arc de mig punt, anava ubicada
en un altar lateral el qual presidia, flanquejada a banda i
banda per dues columnes amb capitell jònic amb
entaulament al damunt dues volutes, la part central està
ornada amb una garlanda amb motius florals a l'igual que
els laterals de les columnes.

1 Miralpeix Vilamala, Francesc. El pintor Antoni Viladomat i Manalt.
Biografia i Catàleg Crític. Tesi Doctoral. Universitat de Girona. Girona, 2004.
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La pintura (Fig. 2) ja l'esmenten diversos historiadors
però qui n'aplega tot el que sent sap fins ara és Francesc
Miralpeix en la seva tesi doctoral dins de l'Apartat VII. 4.
Altres obres atribuïdes per la Historiografia (perdudes
o en indret desconegut). pàg. 1117 on té el número
d'inventari 455.
Es diu que el quadre fou salvat de la destrucció durant el
transcurs de la Guerra Civil, sí realment fou així, de
moment es desconeix la seva localització actual.
L'escena representa el fet que va succeir l'any 1618 quan
la Marededéu amb el Nen Jesús s'aparegué a Sant Josep
de Calassanç en el moment en que aquest es trobava
pregant juntament amb alguns nens i d'altres religiosos i
professors a l'oratori; aquest fet s'interpreta com la
benedicció divina i protectora a l'obra duta a terme per
Josep de Calassanç envers el projecte educatiu de les
Escoles Pies.
La fotografia al no ésser de molta qualitat no ens permet
veure amb nitidesa i detall la pintura, això comporta
realitzar una descripció a grans trets.
En la part superior hi ha la Verge Maria asseguda damunt
una nuvolada, el cap el duu cobert amb un vel i al
tombant un nimbe format per estrelles, amb ambdues
mans sosté al Nen Jesús que es troba dempeus, tots dos
amb la mirada envers Sant Josep. En la part inferior, en
el costat esquerra, hi ha la figura del Sant agenollat, amb
la mà esquerra posada damunt el pit i el cap alçat
contemplant la figura de la Verge amb el Nen, al seu
costat ens sembla entreveure una taula o part de l’altar de
l’oratori, mentre que al costat dret es veu un nen
agenollat en actitud orant, al seu darrera unes figures
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masculines també agenollades en actitud orant i la
mirada envers l’aparició celestial; la figura que es troba
en un primer terme té el cap girat envers el públic i com
si amb el braç esquerra senyalés el fet que es produeix en
la part superior.
Encara que és una obra que se li atribueix, les figures
presenten certes similituds amb els trets fisonòmics que
són característics en l’obra de Viladomat: la cara en
forma ovoïdal, ulls ametllats i front ample.
En el cas del personatge que creiem mira envers
l’espectador, també el trobem en el quadre Bateig de
Sant Francesc (MNAC. Barcelona).
Quant a la figura de Sant Josep de Calassanç, aquesta
presenta certes similituds amb la posició de les mans, que
també trobem en l’home que hi ha agenollat en un primer
terme en el quadre Predicació del Beat Vicenç de Paül
(Capella dels Dolors. Catedral. Girona).
La figura del nen agenollat en actitud orant també la
trobem en el mateix quadre de la Predicació del Beat
Vicenç de Paül.
Cal esmentar que en la fotografia de la capella es veu una
altra pintura en format ovalat, en la qual hi ha
representada de mig cos la figura d’una Santa (¿Llúcia?).
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La Marededéu del Roser fent entrega
del rosari a Sant Domènec de
Guzmán
•

Oli sobre tela.

•

Presidia l'altar major de la capella de la masia
anomenada "Can Grau”, una gran heretat agrària
que remunta la seva història en el segle XVI i que
es trobava en el Districte d'Horta (Barcelona); el
casal degut al seu estat de degradació fou
enderrocat l'any 2006.

La capella estava adossada al costat lateral esquerre de
l’edifici central. L’any 1900 es va crear al barri el Patronat
de Cultura i Beneficència de Nostra Senyora del Carmel
tenint com a seu la dita capella i fou utilitzada com a lloc
de culte pel veïnat per no tenir que traslladar-se a la més
llunyana església parroquial de Sant Joan d’Horta2.
Hem de suposar que les pintures foren malmeses durant
la Guerra Civil.
La decoració de l’altar major no consistia pròpiament en
un retaule, sinó que com veiem en la fotografia (número
inventari AFCEC_EMC_X_1402) conservada en l’Arxiu
Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (Fig.
3), es tractava d’una pintura mural que simula a manera
de “trampantojo” una estructura arquitectònica que
emmarca les pintures sobre tela.

2 Diez Quijano, Desideri. Les Masies d’Horta. Editorial El Tinter. Barcelona,
1986.
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En la part central trobem la pintura d’Antoni Viladomat
en la qual és representada l’entrega del rosari a Sant
Domènec de Guzmán per part de la Verge Maria amb el
Nen Jesús. (Fig. 4)
La present obra és una versió amb algunes diferències
compositives i també pel que respecta a qualitat pictòrica,
de la que es conserva al Convent de la Marededéu dels
Àngels i Santa Clara de Manresa.3 (Fig. 5)

Diferències i similituds entre els dos quadres
En el de Can Grau no hi ha la figura de Santa Caterina de
Siena al costat de Sant Domènec; en el núvol en el qual hi
ha asseguda la Verge només hi ha un cap alat d’angelet,
mentre que en el manresà n’hi ha tres; les figures de Sant
Domènec són completament diferents, la de Can Grau la
tenim que relacionar directament amb la que féu per al
quadre Verge del Roser amb el Nen, Sant Domènec i
Sant Ramon de Penyafort (Miralpeix. Tesi Doctoral.
Número inventari 115, pàg. 634) tela apaïsada on les
figures només són de mig cos, i que es conserva a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i que
procedeix de la cel·la del Prior de l’antic hospital (Fig.
6). La part superior dels dos sants és idèntica pel que fa a
posició gestual i els hàbits, canvien lleugerament els trets
fisonòmics d'ambdós.
En els dos s’entreveu al costat lateral esquerre unes
columnes; les figures de la Verge i el Nen Jesús són
idèntiques, però la Verge de Can Grau duu nimbe format
per estels, la diferència entre les dues Verges i els Nens
3 Ribera Gassol, Ramon. Una aportació a la trajectòria del pintor Antoni
Viladomat i Manalt. Dovella. Centre d’Estudis del Bages. Manresa, 2009.
pàgs 10-12.
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radica quant a qualitat pictòrica, sent la de Manresa de
factura més elegant i delicada que la de Can Grau que
denota una pinzellada més rotunda; en tots dos trobem
l’angelet ubicat al costat dret que mira envers
l’espectador i que amb els braços estesos està senyalant a
la Verge amb el Nen; els dos gossos també presenten
similituds.
Com podem observar en la fotografia el quadre central
està flanquejat als costats i a la part superior per tres
pintures ovoïdals i de dimensions més reduïdes. En la
superior no es pot apreciar la composició que hi havia
representada, en la de la dreta s’entreveu un sant o santa
vist de costat en actitud orant, sembla com si tingués al
davant un llibre, mentre que en la del costat esquerre hi
veiem en posició frontal i assegudes les figures de Santa
Anna, que sosté en la seva falda la Verge Nena,
composició que presenta similituds amb dos quadres de
Viladomat: Santa Anna, Sant Joaquim i la Verge Nena
(localització actual desconeguda (Miralpeix. Tesi
Doctoral. Número inventari 117. pàgs 638-639)) i La
Verge Nena entre Santa Anna i Sant Joaquim (número
inventari 200161. Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Miralpeix. Número inventari 118. pàg. 640)).
Cal apuntar que possiblement aquestes tres pintures
foren realitzades pel taller d’Antoni Viladomat.
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La Sagrada Família (fig.7)
•

Oli sobre tela.

•

Localització actual desconeguda.

En sabem de la seva existència perquè fou reproduït en
l’Álbum Heliográfico de la Exposición de Artes
Suntuarias celebrada en el edificio de la Universidad de
Barcelona en setiembre y octubre del año 1877, el catàleg
nou fou publicat fins un any després.
Dins de la mostra el quadre constava així “La Sacra
Familia” por Viladomat i estava situat dins del Grup de
Belles Arts. Secció 3ª dedicat a la pintura, tenia el
número 18 que correspon al número de làmina, no
s’esmenta qui era el propietari.
L’obra l'hem de relacionar amb tres quadres que Francesc
Miralpeix documenta en la seva tesi doctoral:
•

Sagrada Família. Museu Diocesà. Barcelona.
Actualment en localització desconeguda. Número
inventari 139, pàg. 673. (Fig. 8)

•

Sagrada Família. Sagristia. Església de Santa
Maria del Pi. Barcelona. Número inventari 140,
pàg. 674. (Fig. 9)

•

Sagrada Família. Antiquari Oriol Solé. Vullpellac.
Girona. Número inventari 141, pàg. 675.

Les quatre pintures segueixen la mateixa estructura
compositiva, en un primer pla trobem les figures de la
Verge Maria amb el Nen Jesús, en un segon terme la

9

figura de Sant Josep amb la vara florida i observant la
maternal escena de la mare amb el fill.
Totes elles es diferencien pel que fa a trets fisonòmics,
vestidures i cabells; en el cas de Sant Josep en tres de les
composicions té les mans entre creuades i recolzades
damunt el pit amb la vara, mentre que el de l’església del
Santa Maria del Pi no té les mans entre creuades, amb la
mà esquerra sosté la vara.
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Fotografies

Figura 1. Visió general. Capella. Col·legi Escolapis. Puigcerdà. Fons
Fotogràfic Josep Salvany. Biblioteca de Catalunya.
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Figura 2. Aparició de la Marededéu amb el Nen a Sant de Calassanç.
Capella. Col·legi Escolapis. Puigcerdà. Fons Fotogràfic Josep Salvany.
Biblioteca de Catalunya.
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Figura 3. Visió general. Altar major. Capella. Mas Can Grau.
Barcelona. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
Autor: Eduard Marí. 1927. Barcelona.
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Figura 4. La Marededéu del Roser fent entrega del rosari a Sant
Domènec de Guzmán. Capella. Mas Can Grau. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya. Autor: Eduard Marí. 1927.
Barcelona.
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Figura 5. La Marededéu del Roser fent entrega del rosari a Sant
Domènec de Guzmán. Convent de la Marededéu dels Àngels i Santa
Clara. Manresa.
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Figura 6. La Marededéu del Roser amb Sant Domènec de Guzmán i
Sant Ramon de Penyafort. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona. Arxiu Històric Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Figura 7. La Sagrada Família. Álbum Heliográfico. 1878.
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Figura 8. La Sagrada Família. Museu Diocesà. Barcelona.

Figura 9. La Sagrada Família. Església de Santa Maria del Pi.
Barcelona.
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