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L'estàtua de La Figuera ingressada
al Museu de Barcelona

t~na de Ics peces més notables du l'escultura

,tica que hi lia en el nostre Museu d u la Ciu-

(lclla, és la que reproduïm . Procedeix de 1'cs-

I( siola del llogarret de La Figuera, en el bisbat

de Lleyda, i el Museu l'aconseguí mercès ala

:ltervenció de 1'11 . lin. i Rdm. I)r. Miralles, bisbe

V. ui de la Seu barcelo il ina.

La Figuera, amb el seu castellet i l'esgh -

~)la, alçada dalt d'un roc, era fcude d:1 nlo

:tir de Poblet. I)ins l'església, a un costat

1 presbiteri, hi havia aquesta bella estàtua, a

qual no es retia culte . Negre de fum de ciris

I,ssídia, i amb corona reial i sense nimbe, cl

,ble l'havia batejat com un dels tres Reis

dl'( )rient . Sant Gaspar li deien . Pcr la seva si-

tuació dins l'església, es reia que era una peça

collida piadosament i guardada allí, com a

, .Stc esplendorós (l'altra edificació . El dors in-

dica que anava arrambat a la paret, car no és

treballat.

És obra del segle xIV, de la niés fina labor

de la nostra escultura trescentista. Germana

l'estil de les aliligranadus escultures dels scpul-

cres reials de Poblet . Com l'estatuària de Poblet,

esculpida en pedra de Vinaixa . El seu poli-

cromat, l'encarnat del rostre, els daurats de la

corona, els rastres de blau en el mantell, indi-

quen una obra esplendorosa i bella on foren em-

prades totes les riqueses de la coloració.

E1 personatge porta a la mà un bastó ell

forma de Tau, i coli una insígnia, en la part

esquerra del mantell, a un costat, un altra Tau

pintada.

Horn ha cregut si aquesta imatge podria

correspondre a un rei d'Aragó: els escudets de

la peanya, la policromia dels quals ha desapa-

regut, el fet d 'anar coronada semblaren indi-

car-ho . Es tracta però d'una representació de

sant Antoni, no pas única dintre la nostra ico-

nografia .

Fig . 330 . - L'estàtua de 1 .i Figuera
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Fig . 331 . -- Bust de l 'estàtua de La Figuera (segle xiv)
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