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NIN AMB OCELL I NINA AMB UN NIU 

ESCULTURES DEL SEGLE XVIII

MARBRE 

Parella de nins de poca edat jugant amb un niu replè d’ous i un ocell. El nin estén els

braços cap endavant subjectant un ocell, possiblement un colom, al qual sembla que

vol nuar una cinta. El cap s’inclina amb gest curiós cap a la mascota captiva. La nina,

pentinada amb un senzill i alt recollit, sosté amb el braç esquerre un niu en el qual

reposen tres ous. Totes dues figures estan treballades amb gran detall, present en les

delicades i suaus formes anatòmiques que plasmen amb exactitud la morfologia de la

infància.

Tot i  no haver-hi documentació que pugui aclarir  l’autoria d’aquestes obres, sembla

que el model original del qual parteixen són unes estatuetes de terracota realitzades

l’any 1784 per l’escultor neoclàssic francès Charles-Antoine Bridan (1730-1805) i que

avui es troben al Museu de Chartres. Existeixen diversos exemplars1 que, igual que els

conservats  a  Mallorca,  repetien  en  marbre  els  models  de  Bridan,  entre  els  quals

1 El  Museu de Belles Arts d’Orleans i la Galeria Borghese conserven una rèplica del  Nin amb ocell
(Azcúe Brea, p. 301).
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destaca la parella de la  Reial Acadèmia de Belles arts de San Fernando,2 de la qual

Despuig fou nomenat acadèmic d’honor i de mèrit l’any 1782, així com conseller dos

anys més tard3 i a la qual també realitzà la seva formació l’escultor que va dirigir les

obres de restauració a Raixa, Pasqual Cortès.4 Entre els dos grups, el de Madrid i el

de  Mallorca,  s’observen  amb  exactitud  les  mateixes  proporcions  encara  que

existeixen, no obstant això, petites diferències en l’escultura de la nina; d’una banda en

l’articulació de les rames i la tija que conformen el niu i, d’una altra, en l’existència d’un

drap  damunt  la  superfície  del  tronc  que  serveix  com  a  suport  en  l’exemplar  de

Mallorca. 

La  Reial  Acadèmia de  San  Fernando  posseïa,  a  més,  els  buidats  d’ambdues

escultures.5 Aquest fenomen no resulta, en absolut,  insòlit,  atès que la reproducció

d’obres ben acollides pel públic fou freqüent entre els artistes neoclàssics.  Aquests

exemplars podien copiar-se en guix, terracota, ceràmica o inclús marbre i, sovint, amb

la seva venda es concedien drets de reproducció. Exemples d’aquest  tipus queden

testificats en els casos dels cèlebres escultors Houdon o Pigalle, la vasta llista d’obres

dels  quals  s’explica  gràcies  a  la  producció  del  taller  en  què  la  feina  es  trobava

racionalitzada i les comeses distribuïdes entre els col·laboradors i el mestre.

2 Totes dues obres varen ser donades testamentàriament per l’acadèmic Félix Sagan l’11 de gener de 1850
(Azcúe Brea, p. 300-302).
3 Sucinta (…), 1913, p. 4-5; Cantarellas, 1988, p. 463; Bédat, 1974, p. 377.
4 Sobre Pasqual Cortès vid. Melendreras Gimeno, 1993, p. 163-168; Azcúe Brea, 1994, p. 332-336; Pirzio
Biroli Stefanelli, 2003, p. 335-336.
5 Azcúe Brea, p.301.
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