Mestre de Santa Clara
Santa Clara d'Assís
Devers 1325
Tremp damunt taula
252 x 125 cm
Monestir de Santa Clara, Palma
EXPOSICIONS

Pintura gótica mallorquina. Palma,
1965
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La mula de Sama Clara és un testi
moni esplèndid de La relació impor
tant que l'illa de Mallorca va mante
nir amb Itàlia, principalment al Llarg
de la primera meitat del segle XlV. La
santa abadessa, vestida amb l'hàbit de
les monges franciscanes, cenyi r amb
el cordó franciscà de rres nusos, porra
a la mà dreta una palma l i amb l'es
querra manté obert un lli bre que diu:
« Vere de Xrti I lcttere uolv1ts legatNS I
milir11r in I m(iiiJ} sacro I corpore crlucis
vexi/(ltml cerni/ur)», a la pàgina de l'es
querra, i «Ínsignitm I charttctere I regis,
mi/es conlgreditur cm11 hloste mim rolbore
/orris I q11isque,. a La de la d reta. El rexr

primer està extret lite ralment, i el
segon substancialment, de la seqüèn
cia litúrgica «Capur draconis», com
posta pel papa Gregori IX segons la
ve rs ió d'A7ia lecta franciscanct 2 i d e
l'Analecra hymnica de Dreves 3. Així
doncs, Santa Clara fa l'apologia de
Sane Francesc « Verraderamenc ha sor
cic del costar del Crist un nou enviat
que porta imprès en el seu cos l'esten
d ard de la creu. Abrandar amb el
caràcter del rei el cavaller lluita amb
L'enemic». No ha estar possible loca
Litzar la present versió de l'escric de la
pàg ina de la drera. De tora manera, a
propòsit de l'exaltació dels estigmes
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d el sant, l'estendard de la creu imp rès
en el cos, cal també recordar que, en el
segle X III, el temple d e Sam Francesc
d e Palma estava en construcció i havia
estar dedicar als << Estigmes de Sant
Francesc».
L'l santa apareix seguda en un cron
celestial decorar amb estels circum
datS per octògons i ostenta les insíg
nies abacials. El bàcul, del qual cal
destacar el cap gràcil del cérvol figurat
a l'acabament, així com la corona que
porra, fan referència a la fc i a la seva
coronació celestial, per Crist i per la
Mare de Déu.
Tor i que La peça va ser esmentada
per l'arxiduc Lluís Salvador en el segle
passar, va ser descoberta per Jerónimo
Juan, l'any 196 1, i, a causa del mal
escat en què es trobava, va ser restau
rada per Cívic! ini 4 • En re lació amb
aquesta incervenció, cal esmentar que
les fotografies fetes amb ancerioritat a
la restauració evidencien que Cividini
va alterar de manera sig nificativa l'as
pecte original de la pintura. Els vidres
que decoraven els espais interiors de la
traceria superior de la taula, ara subs
tituïts per pintura blava, estaven
decorats amb motius vegetals, pintats
amb or, dels quals tor i que se'n con
servaven tres, el 1961, aro només en
resta un. Aquest únic testimoni ens
informa d 'un tipus d'abillament, força
in novador i desconegut als països de la
corona catalanoaragonesa, que dóna al
vidre una importància singular.
Aquest tipus d'ornamentació, uti
litzar a Itàlia en la decoració de reli
quiaris com també en pintura 5, no es
va respectar en la restauració feta per
Cividini, ja que en l'únic vidre conser
vat no hi ha cap rastre. En relació amb
la incidència vítria en la ta ula, cal
comentar que va ser força més impor
tant, ja que rots els espais emplaçats

en tre e ls esrels q ue decoren el cron
rambé incloïen vidres. En aquest cas,
els vidres eren tra nsparents i van ser
aplicats damunt d els ornaments rec
tangulars, els quals estaven pintats
amb or aplicar a pinzell.
Ma lauradament, dels quasi cin 
quan ta vidres q ue exalçaven la peça
només se n'han conservat tres. La cau
la p residia el p rimitiu oratori de les
monges de Santa Clara i cal valorar
l'impacte visual que devia oferir la
composició una vegada s'il·luminava
aquest espai conventual &.
D'a lera banda, les reproduccions
antigues de la taula semblen indicar
que el fermall que subjecta la capa
podia haver g uardar alguna relíquia
de sama Clara. En aquest sentit, la
pèrdua de l'elemenr de fusta que figu
rava el fermall i que ompl ia el buit
que ara apareix pinrar amb or, no ens
permer anar més enllà en la considera
ció de l conjunt com a reliquiari.
Tanmateix, les mides de la taula i la
importància de la decoració vítria
devien produir un efecte esplèndid, el
qual, va fer pensar a Gabriel Alomar
que la pintura podia haver escar un
regal de la reina Sança de Nàpols, filla
del rei de Mallorca, al convent pal
mesà de Santa Clara 1. Pel que fa a
l'auroria de l'obra, aquest estudiós va
re lacionar la peça amb el pintor i
mosaïcista Lello da Orvieto, auror dels
mosaics de Santa Restituta presso il
Duomo de N àpols (cap a 1322) i de
les pintures del monestir de Santa
Chiara d'aquesta ciutat s.
Segons el nostre parer, la taula mos
tra relacions força llunyanes amb l'o
bra d e Lello da Orviero, les quals, en
aquest cas, més que de la producció
sienesa depenen de la pintura d e
Giotto. Quant a la incidència de la
pintura derivada del substrat artístic
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sienès a Nàpols, cal tenir present la
mula elaborada per Simone Marri ni, el
13 17, en què sane Lluís dc Tolosa
corona el seu germil Robert, obra
suposadament destinada a la basílica
de San Lorenzo Maggiorc de Nàpols i
ara conservada al Museo Nazionale
d'aquesta ciurac 9.
Les noces de eres dels germans de
sane Lluís de Tolosa amb membres del
casal de Barcelona van aF.tvorir que les
corones caralanoaragoncsa i mallor
qui na tinguessin una gran advocació
cap a I"orde dels framenors. A més del
matrimoni entre el rei Jaume li amb
Blanca d'Anjou, pel que fa a la monar
quia insular cal d esmcar les aliances
del rei Sanç I de Mallorca amb Maria
de Nilpols i rambé el de la seva ger
mana Sança de Mallorca amb el rei
Roben I de Nàpols.
El convent palmesà de Santa Clara,
va ser fundar el 1256, amb l'autoritza
c ió de Jaume I, i conserva obres
importants de la primera meitat de l
segle XlV, entre les quals cal destacar,
a més de la taula de Santa Clara, el
retaule de la Passió, ara conservat al
Museu Diocesà de Palma, i una perita
cru cifixió amb l"estigmacització de
sane Francesc.
Tot i les dificultats que presenra l'o
bra a l' hora de trobar testimonis anís
tics paral-lels, creiem que els postulats
pictòrics de la mula remeten a l'art
sienès de l'aurora del segle XIII. La
decoració del cron es correspon amb
esquemes força conreats a la Toscana,
tanc per Duccio com per Giotto i pels
seguidors d'ambdós mestres. En l'àm
bit sienès, l'estilització extrema de la
figura de santa Clara, segons un cànon
desproporcionac que minimitza la
relació del cap en relació amb el cos,
poc recordar el de les imatges del fresc
de la Cessió d'un castell a la comuna
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de Siena del Palazzo Pubblico d 'a
questa ciutat, feres cap a 1314 i atri
buïdes per alguns autors a Duccio i,
per altres, a Memmo de Pil ippuccio, a
Simone Martini i a Pietro Lorenzecti.
En la producció mallorquina, aquest
tipus de cànon també es pot observar
e n la producció del Mesrre dels
Privilegis i en les pintures fragmenra
des de Santa Magdalena i Sanra Llúcia
de la catedral de Palma, ara conserva
des al Museu de Mallorca.
Si tenim en compte el favor de la
monarquia cap a les clarisses, potser
que la presència del vitraller sienès
Matteo di Giovanni a l'illa, entre
1325 i 1330 tingui alg una cosa a veu
re amb el pinror de la mula de Santa
Clara, més si considerem que aquest
mescre feia les vidrieres de la capella
reial de la catedml de Mallorca, l'any
1330 10. L'important incidència del
vidre que hi ha a la pintura de les da
risses, els postulats sienesos d'aquest
treball i la presència a Mallorca d'un
artista que ve de Siena, en un període
de temps coincident amb la damció de
l'obra, són aspecces que cal tenir pre
sents a l'hom d'avaluar l'auroria de la
peça 11 •
La documencació conservada ens
dóna a conèixer que diversos pintors
també van desenvolupar l'ofici de
vitraller. En el cas concret de
Mallorca, cal recordar que el pintor i
fami liar reial Ramon Gilaberc va ser
contractat, des de Girona, per fer els
vitralls de les capelles de Sant Iu i de
Santa Magdalena de la catedral de la
ci utat de l'Onyar, l'any 137512.
Tenint en compte l'imporranr contac
te que van tenir els principals pintors
sienesos amb els vitrallers - recordem
algunes de les opinions que relacionen
Ouccio i Simone Martini amb alg unes
vitralls' del Duomo de Siena i de la
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basílica infe ri or de Sam Francesc
d' Assís, respecr ivame nt-13, no és
inve rsemblant que Manco di
G iovanni pog ués copsar, m itjançant
e l vitral l, el lleng uatge figuratiu d e
més vigència a Siena. En aq uest sen
t it, la soluc ió s intètica d e caire
geomètric del tron celestial de Sanra
Clara, el qua l mostra les imperícies de
l'autor a l'hora de resold re la perspec
tiva del moble, i l'aspecte pla de la
santa abadessa poden al·ludir a les
peculiaritats tècniques del món del
vitrall.
Quant a la possible procedència ira
liana de la cauJa, s'ha comentat que les
juntes de les mules estan embotides
de pergamí i que aquesta tècnica
remer a Itàlia, ja que era desconeguda
a Catalunya 14. Pel que fa a aquesta
qüestió, l'origen ira lià de l'arrisca por
justificar el canvi de procediment tèc
nic. A més, cal re lativitzar aquesta
afi rmació, ja que un drap de pinzell
relacionat amb el pintor Joan Loert,
conservat al convent de la Concepció
d e Palma, presenta aq uesta mateixa
incidència tècnica 1s. D'altra banda, la
superposició d els escuts heràldics a la
pincum dedicada a la sanca, ara quasi
esborrats, també pot fer pensar en el
possible origen iralià de l'obra, roc i
que cal renir present que no va ser un
fer infreqüent que algunes figuracions
s'afegissin una vegada ultimada la
composició 16.
Malg rat la ponderació d 'aquestes
qüestions, la desaparició dels vitralls
de l convent de Sant Domènec com els
de la capella d e la Trinitat de la cate
dral de Mallorca impedeixen saber si
Manco di Giovanni de Siena va ser
l'amor de la taula de Santa Clara. A
més d 'això, la quasi coral pèrdua <!els
escues d ificulta encara més l'apropa
ment cap a la fig ura del comitent que

va encarregar la ma jestu osa o bra
pictòrica de les clarisses.
GABR IEL LLOMPART,
FRANCESC RUIZ I QUESADA

1 Tot i que normalment santa Clara porta a
la mà un lliri, la custòd1a eucarist1ca o bé una
creu amb una branca d'olivera, la imatge de la
santa abadessa amb la palma també es pot
apreciar a les pintures murals de la capella de
Sant Miquel del monestir de Pedralbes, realit
zades per Ferrer Bassa. Segons Trens, la
palma que porta és la que li va donar el bisbe
d'Assis en la resta de Rams cquan santa
Clara, en vigíl ies de ler-se monja, no gosava
anar a cercar el ram perquè anava massa
mudada• , vegeu M. TRENS, 1936, p.104,
rig. làm. XC I, XCIV i XCV. En l'episodi que s' in 
c lou en la narrativa de la vida de santa Clara
del relau le conserva! a la basilíca de Santa
Clara d'Assís, el bisbe Guido li la entrega
d'una branca d'olivera, vegeu la imalge a F.
TODINI, 1986, p.380, l ig. 578. Aquesta
narrativa està treta de la Llegenda de santa
Clara, de Tomàs de Celano, vegeu I OMAE
CHEVARRIA, I, 1982, p.40. El sen tit darrer
de la palma rad ica en l'al·lusió a la v1da reli 
giosa que simbolitza. ja que, santa Clara, a
l'horabaixa d'aquell diumenge, va lug~r de l'al
berg familiar amb aquest propòsit. Cal doncs
assoc1ar-la al bàcul d'abadessa que ostenta.
2 Núm. 10, 1926, p.40l.
3 Vol. 9, núm. 161 -162, Leipz1g, 1890.
4 La restauració de la taula de Santa Clara
es va du a terme entre els anys 1962 1 1965,
data en la qual va l1gurar en l'exposició
Pintura gótica mallorquina.
5 C. CENNINI, 1993, cap. CLXXI. Quant a la
decoració i pintura vítria, vegeu P.TOESCA,
1908, p.247-2611 C. EISLER, 1961, p.31-37.
6 La smgu lar presència del vidre en la com
posició de la filla espiritual de sant Francesc
d' Assís també podia fer al· lusió al nom de la
santa. Recordem que santa Clara i santa
Ll úcia van ser invocades, pels seus noms,
pels cecs i ma laits de la vista per •veure elar• .
7 Gabrie l Alomar va identificar erròniament
l'escut que hi ha al dors del trfptic del Baró de
Dolors del convent de Santa Clara de Palma,

el qual correspon el bisbe Lluís de Prades,
amb el de la reina Sança de Nàpols, incidèn
cia que li va ler creure que el petit conjunt
havia estai un regal de la reina al convent de
les clarisses. A partir d'aquesta relació i atès
que la reina Sança va fundar a Nàpols el gran
monestir de Santa Chi ara i va passar el darrer
any i mig de la seva vida en el convent de la
Santa Croce, va considerar que la importància
de la pintura de la santa abadessa podia estar
relacionada amb el fet que los un altre regal
de la reina al convent mallorqui, vegeu G.
ALOMAR, 1976, p.5-36.
8 Vegeu F. BOLOGNA, 1969, p.i26- 132,
fig. 37-52, especialment. fig. 42.
9 Diversos investigadors opi nen que la des
tinació original de la taula va ser l'altra basl
lica franciscana i necròpolis re1al de Santa
Ch1ara de Nàpols.
10 Vegeu M. DURLIAT, 1989 2, p.275 I
276; G. LLOMPART, 1977- 1980, I, p.59 i
60, IV, doc. 204 i 205.
l i Tot i que probablement no és el cas de
Mallorca, Réau comenta que santa Clara va
ser la protectora dels pintors vidriers.
12 Pel que fa a Ramon Gilabert, vegeu el
text d'introducció de pintura d'aquest catà
leg. Un altre exemple de pintor que va conre
ar l'ofici de pintor i també el de vitraller és el
de l'artista Antoni Llonye, el qual va contrac
tar els vitralls de la rosassa de Santa Maria
del Mar de Barcelona, l'any 1460. i és l'autor
del retaule de la Mare de Déu del convent de
Domus Dei de Miralles, ara conservat al
Museu Nacional d'Art de Catalunya i al
Museu de Peralada, vegeu J. AINAUD DE
LASARTE et al., 1985, p.lB-19 i p.49-189.
13 Vegeu l'estat de la qüestió d'aquestes
atribucions aG. RAGIONERI, 1989, p.35-37
i P.LEONE DE CASTRIS, 1990, p.136 i 137.
14 Vegeu les opinions de Civ1dini a G.
LLOMPART, o. c., 1977-1980, 111, p.16.
15 En realitat , el pergamí no es va utilitzar
per embotir les juntes de la taula, sinó que va
ser emprat per anivellar els desnrvells de la
fusta i facilitar l'enguixat. Agraïm a Joana
Maria Palou l'apreciació d'aquesta qüeslló
així com tota la informació que ens ha pro
porcionat, relativa a la taula de Santa Clara.
Vegeu la fitxa d'aquest catàleg ded1cada a la
pintura sobre tela de la Mare de Déu amb el
Nen, del convent de la Concepció de Palma.
16 Aquesta incidència es pot apreciar en
el tríptic del Baró de Dolors del convent de
Santa Clara de Palma. A l'informe de restau
ració d'aquesla peça, Maria del Rosano
Alomar comenta que alguns dels inslruments
de la Passió ligurats en la composició van ser
pintats per sobre de I'or, vegeu M. R. ALO
MAR, 1993, p.544.

MAUilRCA GÒTICA

l

25

