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En el mes de novembre de 2010, 
l’Associació de Sant Jordi va rebre 
en donació una antiga fotografia 

que reprodueix l’escultura de sant 
Jordi, el Xicotet, obsequi del senyor 
Miguel Maestre Castelló, cronista ofi-
cial de la vila de Biar. 

La immillorable conservació amb 
què ens arriba esta fotografia,1 i el 
fet que fins ara no se n’haja loca-
litzat un altre positiu fotogràfic, ja 
que les imatges que en coneixem 
són il·lustracions reproduïdes en lli-
bres,2 fan d’aquesta fotografia un 
document singular i de gran valor 
per a conèixer millor la iconografia 
alcoiana del nostre patró sant Jordi. 
En aquest sentit, alguns detalls ben 
identificables en l’escultura —de ma-
nera evident, la bandera que porta el 
sant, o la crinera de plomes del seu 
casc— són elements que actualment 
no conserva l’escultura antiga del 
“Xicotet”. 

El text que figura al peu de la foto, 
al·lusiu al 16é centenari del martiri de 
sant Jordi, que Alcoi va commemorar 
per l’abril de 1890, confirma que en 
aquell any aquesta imatge del nostre 
patró era objecte de veneració i culte.3

Pel que fa a les qualitats artísti-
ques de l’escultura, recuperada l’any 
2006 i actualment incorporada al pa-
trimoni de l’Associació de Sant Jordi, 
l’historiador de l’art E. López Català, 
en un estudi recent, afirma que és 
una obra destacada, que mostra la 
tradició tardo-acadèmica i la moda 
historicista que manifesta l’escultura 
valenciana i catalana del darrer terç 
del segle xix.4
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NOTES

1 Positiu fotogràfic (20 x 10,5 cm) sobre cartó (24,9 x 15,4 cm).

2 Trobem reproduïda la imatge al llibre de Vicedo Sanfelipe, R., Guía de Alcoy, Imp. El Serpis, Alcoi, 1925, p. 169; en un imprès editat per l’Associació de Sant 
Jordi l’any 1913, aleshores entronitzada a l’altar major; i també en una postal que mostra diferents imatges de les festes de Moros i Cristians d’Alcoi de 
les dècades de 1910 i 1920 (fotos reproduïdes en l’article citat en la nota 3).

3 Gómez naVaS, p. - Jordá carbonell, a. «L’antiga imatge del Xicotet», en Alcoy. Revista de las Fiestas de Moros y Cristianos, Alcoi, 2007, p. 109.

4 lópez catalá, E. «San Jorge “el Xicotet”», en Camins d’Art. La Llum de les Imatges (Alcoi, 2011), Catálogo de la exposición, Generalitat, 2011.


