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1. INTRODUCCIÓ GENERAL 

 

Aquest treball estudia la iconografia mariana present en la pintura mallorquina 

del segle XIV, especificament les representacions de la Verge amb l’Infant. Hem 

escollit aquesta temàtica perquè tot i haver nombrosos estudis centrats en l’estil de la  

pintura del segle XIV no abunden les aproximacions específiques sobre la seva 

iconografia. El nostre objectiu és doble: primer determinar quants models 

iconogràfics hi han en la pintura mallorquina, i en segon lloc valorar la seva diversitat 

i originalitat. Compararem les obres mallorquines amb altres forànies, d’Itàlia i de la 

Corona d’Aragó, per donar resposta al segon objectiu.  

El mètode de treball ha consistit, inicialment, en la lectura de les publicacions 

específiques sobre pintura medieval mallorquina, amb l’objectiu d’el·laborar un 

catàleg de les obres a estudiar: hem agrupat les obres en funció de les diferents 

tipologies iconogràfiques, ordenant-les, dins cada variant, per ordre cronològic. 

També hem recopilat –en l’estat de la quëstió- tota la informació que s’ha escrit sobre 

les seves peculiaritats iconogràfiques. Amb aquesta feina hem pogut fixar les variants 

tipològiques i iconogràfiques de la Mare de Déu amb Infant en la pintura realitzada a 

Mallorca durant el segle XIV.  

A partir d’aquí hem procedit a estudiar com les mateixes variants 

iconogràfiques es desenvolupen al llarg del segle XIV en la pintura de la Corona 

d’Aragó i d’Itàlia. Mallorca al ser una illa marcada per la presència d’artistes foranis1, 

i malgrat va pertànyer –excepció feta de l’època del Regne Privatiu- a la Corona 

d’Aragó també mantenia lligams comercials amb la Provença i amb Italià2; aquests 

últims es troben en l’origen de l’adopció d’influències italianes3: una italianització de 

la pintura que, com explica Durliat (1962)4, serà una característica principal durant 

tota l’Edat Mitjana. Al llarg del segle XIV, des de l’època del regne privatiu -Durliat 

(1962)5-, es produí una gran importació de peces no sols de caire pictòric sinó també 

escultòric. Per tant és fonamental en aquest treball dur a terme la comparació 

iconogràfica de les pintures mallorquines amb les de procedència italiana. Una vegada 

hem pogut contrastar els models iconogràfics de la pintura mallorquina amb les 

d’altres procedències hem arribat a unes conclusions sobre la originalitat iconogràfica 

de la Mare de Déu amb Infant en la pintura realitzada a Mallorca durant el segle XIV. 

 A l’hora de realitzar aquest treball han sorgit diverses complicacions, com 

són: l’escassa bibliografía específica d’àmbit iconogràfic per a les obres mallorquines; 
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la dificultat a l’hora de classificar les obres mallorquines, degut a que algunes d’elles 

presenten elements iconogràfics associats a distintes tipologies; i la problemàtica 

d’escollir les obres italianes o de la Corona d’Aragó que presentam per poder establir 

comparacions iconogràfiques, degut a la gran quantitat de pintures conservades. 

 

2. FONTS I METODOLOGIA. 

 

Les principals fonts utilitzades per a la realització d’aquest treball han estat 

bibliogràfiques. Aquesta bibliografia es pot diferenciar entre sí. Primerament trobam 

fonts bibliogràfiques específiques sobre la pintura mallorquina, nacionals i 

internacionals, que tracten aspectes compositius i iconogràfics. Aquestes publicacions 

són de diferent tipus: llibres específics sobre pintura medieval en general o sobre 

alguna obra, aportacions puntuals en obres col·lectives, i articles especialitzats en 

revistes i actes de congressos. Hem consultat el mateix tipus de fonts bibliogràfiques 

quant a la pintura medieval de la Corona d'Aragó i a Itàlia. S’han utilitzat també, tot i 

que en menor grau, diccionaris especialitzats i articles d’investigació per a poder 

ampliar aspectes iconogràfics. Finalment, s’ha consultat una sèrie de pàgines web 

amb l'objectiu de localitzar obres per establir paral·lels iconogràfics. 

El mètode amb el que hem dut a terme el treball ha estat, inicialment, la 

recerca de bibliografia per conéixer les pintures mallorquines amb iconografia 

mariana: d'aquí deriva la realització d'un catàleg d’obres. L'observació d'aquestes 

obres -composició i combinació de diferents elements iconogràfics- ens ha permès 

apreciar tres principals variants iconogràfiques, i ens ha portat a seguir un mètode 

d'anàlisi i ordenació de les obres que hem continuat al llarg de tot el treball. L'estat de 

la quëstió recull les aportacions bibliogràfiques sobre el conjunt d'obres objecte 

d'aquest estudi. Li segueix una presentació de cada una de les tres variants 

iconogràfiques de les obres estudiades, i després es fa una presentació de cada variant 

a Itàlia, la Corona d’Aragò i Mallorca. Cal mencionar que en el cas de la Maestà s’ha 

optat per introduir una breu referència a la imatgeria mallorquina del segle XIV degut 

a l'escassetat de pintures mallorquines amb aquest tema. Finalment, les pintures que 

s'incorporen en aquest treball apareixen presentades dins de la seva variant tipològica 

i iconogràfica i ordenades cronològicament. Per concluir s’han incorporat dues taules 

d’elements iconogràfics, la primera d’elles és centra en la pintura mallorquina i en els 

seus atribut. En canvi la segona taula s'ordena en funció dels atributs iconogràfics, i 
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recopila totes les obres citades, ja siguin mallorquines, italianes o de la Corona 

d’Aragó. La ordenació dels elements en la segona taula presenta un ordre que segueix 

l'ordre d'anàlisi que hem seguit per analitzar les pintures: primer els elements 

significatius en la presentacio de la figura -com el coixí-; després s'assenyalen els que 

s'exposen en la part superior de la figura, molt significatius - corona, nimbes-, o que 

envolten externament la part superior de les figures - didascàlies i cartel·les; després 

s’han incorporat els elements presents en les mans, com poden ser els ocells o les 

flors. La finalitat d’aquesta taula és facilitar al lector la comprensió de l'originalitat 

dels elements iconogràfics en la pintura gòtica mallorquina. 

 

3.  ICONOGRAFIA DE LA MARE DE DÉU AMB INFANT A LA PINTURA 

MALLOQUINA DEL SEGLE XIV: CATÀLEG D’OBRES I ESTAT DE LA 

QÜESTIÓ. 

 

En l’estat de la qüestió es presenten les diferents variants iconogràfiques de la 

Mare de Déu amb Infant en la pintura malloquina del segle XIV tal i com s'exposen 

en la bibliografia. La iconografia mariana a Mallorca en el segle XIV es troba present 

en un conjunt d’obres executades sobre diversos suport material com són l’escultura i 

la pintura. En aquest treball acadèmic hem escollit analitzar les obres pictòriques 

sobre taula, i, d’entre totes les que presenten iconografia mariana, ens centrarem en 

les representacions de les Mare de Déu amb Infant que no participen en episodis 

iconogràfics historiats. El repertori iconogràfic marià en la pintura es desenvolupa 

així mateix en un ample conjunt iconogràfic que inclou les escenes de la seva vida, 

que no es tractaran en aquest treball. L’elecció d'aquest tema de treball, les Mare de 

Déu amb Infant en la pintura sobre taula mallorquina del segle XIV, és deu a que no 

existeix una publicació monogràfica on s’estudiïn aquestes obres des d’un punt de 

vista únicament iconogràfic. En canvi, aquesta aproximació bibliogràfica sí ha estat 

desenvolupada en relació a la imatgeria mallorquina6. La bibliografia existent, molt 

abundant, aborda l’estudi d’aquestes pintures des d’una perspectiva preferentment 

estilística; no deixa de banda els aspectes iconografics però tampoc els estudia amb 

profunditat.  

Les obres que formen part del nostre estudi són les pintures mallorquines del 

segle XIV amb la Mare de Déu i l'Infant, que presentarem ordenades en funció de la 

seva cronologia. Aquestes obres són: la Mare de Déu amb Infant de Joan Loert, la 
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Verge amb el Nin de l’ocellet de Joan Daurer, la Mare de Déu de la Humilitat del 

Mestre d’Alaró, la Mare de Déu amb ocellet de Joan Massana, la Mare de Déu de la 

Humilitat de Frances Comes i la Mare de Déu amb l’Infant i ocellet del Mestre de 

Montision. Seguidament presentarem cada una d’aquestes obres, i referirem les 

aportacions bibliogràfiques relatives a la seva iconografia. Puntualment, si és 

pertinent per a una major claredat expositiva, incorporarem referències al seu estil o 

autoria.   

Per presentar aquestes obres s’ha consultat una bibliografia a la que ens 

referirem seguint l'ordre cronològic. Hem ordenat la informació d'aquesta manera:  

indicació de l’autoria i de la nomenclatura de l’obra; comentari dels elements 

compositius rellevants; es segueix amb els elements iconogràfics que porten la 

Marededéu o l'Infant, i finalment s'especifiquen els elements disposats al seu voltant. 

Respecte a les valoracions estilistiques i  a les influències artístiques rebudes en 

aquestes pintures hem optat per disposar-les en les notes, per afavorir una millor 

claredat expositiva al text. 

 

3. 1. Mare de Déu amb Infant de Joan Loert. 

 

La primera obra, datable entre 1330 i 1340,  és una Mare de Déu amb Infant 

actualment conservada al Convent de la Concepció de Palma, procedent del Convent 

de Santa Margalida de Palma, i que ha estat atribuïda al pintor Joan Loert (fig. 1)7. 

Respecte a la seva denominació veim com els autors Llompart (1978)8,  i Sabater i 

Rullan (1990)9  la titulen com a Verge amb Infant, i posteriorment Joana Mª Palou 

(1990)10 la denomina Marededéu. L’atribució de la pintura també contempla diverses 

variants, ja que Millard Meiss (1941)11  no atribueix l’obra a Loert sinó al Mestre dels 

Privilegis, mentre que  Marcel Durliat (1964)12 juntament amb la resta d’autors ja 

citats sí que li atribueixen. 

La composició en aquesta pintura de la Verge i l’Infant ha estat tractada per 

diferents autors. Gabriel Llompart (1978)13 explica que la Verge és representada de 

mig cos, mentre que Sebastiana Sabater i Luisa Rullan (1990) 14  afegeixen el 

comentari sobre la posició de l’Infant i la forma de subjectar-lo, sent el braç esquerra 

el que el sosté; per altre banda aquestes autores especifiquen la relació entre les dues 

figures, en que l’Infant mira a la Verge mentre sosté una flor amb la mà. Aquesta és 

una característica particular que només especifiquen aquestes autores. Després Joana 
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Mª Palou (1990)15 aporta que l’Infant es manté en equilibri sobre el braç de la mare, 

intentant avançar una cama mentre en doblega l’altre, i que la postura adoptada és 

forçada i poc natural. Posteriorment Rosa Alcoy (1998)16  destaca la distribució i 

composició de les figures de la Verge amb l’Infant a sobre d’ella.  

L’obra de Loert (fig. 1) presenta unes característiques habituals de la variant 

tipològica de la iconografia de la Mare de Déu amb Infant anomenada Maestà. 

Gabriel Llompart (1978)17 destaca l’estrella present sobre cada espatlla i l'ús del 

nimbe. També explica que sobre el fons obscur es pot veure, al costats, una didascàlia 

amb les inscripcions Maria Mater i I(esu)s C(hristu)s. Sabater i Rullan (1990)18 

destaquen que aquesta iconografia parteix de models bizantins19; la incorporació de 

les tres estrelles sobre el mantell i les inscripcions (citades anteriorment per Llompart) 

formen part del repertori característic de la iconografia de la Verge entronitzada amb 

Infant. Finalment Joana Mª Palou (1990)20 aporta que el mantell sobre el cap es 

dibuixa un estel de vuit puntes, també incideix en que el nimbe és senzill, i precisa 

que l’obra està enmarcada per la didascàlia Maria Mater i I(esu)s  C(hristu).  

La influència italiana de la iconografia presentada per Loert es recull també en 

la bibliografia general de caràcter posterior, com en una recent de Gabriel Ensenyat 

(2007)21. En conclusió, la Mare de Déu amb Infant de Loert, analitzada per diferents 

autors, és una obra valorada per aspectes compositius, com la posició de la Verge amb 

l’Infant i la relació que mantenen les dues figures utilitzant la mirada i els gestos. 

Respecte a la iconografia els autors han destacat la incorporació de les estrelles en els 

fons i l’aparició de les inscripcions en les didascàlies Maria Mater i I(esu)s  C(hristu). 

 

3. 2. La Verge amb el Nin de l’ocellet de Joan Daurer. 

 

La Verge amb el Nin de L’ocellet ha està filiada a Joan Daurer i datada en 

l'any 1373. Respecte a la seva denominació, els autors presenten dues variants: és 

anomenada Santa Maria la Major per Antoni Furió (1839)22, Gabriel Llompart 

(1978)23 i Bartomeu Martinez (2006)24 , i per altre banda rep el nom de Madonna per 

Chandler Post (1930)25. 

La composició de l’obra ja fou explicada per Antoni Furió (1839)26 , qui va 

aportar que la Verge està dempeus entre els escuts d’armes de la població d’Inca. Per 

altra banda Post (1930)27, a diferència de Furió, realitza una anàlisi compositiva més 

extensa, i destaca que les robes de la Mare i l’Infant consisteixen en un brocat vermell 
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i daurat, i especifica que el mantell de la Verge originalment era de tonalitats 

blavoses. Després, Llompart (1978)28 apunta que les robes originalment també eren 

blaves amb un fermall que es subjectava sobre el pit. 

La iconografia de l’obra és tractada per Llompart (1978)29, qui destaca 

l’incorporació de l’ocellet en la mà esquerra de l’Infant, així com una filactèria que 

diu Ego sum lux mundi.  La filactèria també és explicada per Bartomeu Martinez 

(2006) 30. Llompart (1978)31 també indica que la Verge també disposa d’una corona 

reial i nimbe, i explica que apareixen uns escuts d’armes de la ciutat d’Inca, amb unes 

inscripcions32. 

En conclusió, l’obra de Joan Daurer ha estat tractada sobretot en referència a 

la incorporació de l’ocell en les mans de l’infant Jesús. Els autors també han destacat 

els escuts i les inscripcions en els peus de la Verge, que fan referència al pintor i a la 

ciutat d’Inca. En canvi els autors no especifiquen quina relació compositiva o la 

relació - proximitat dels cossos i mirades- que mantenen les figures de la Verge i 

l’Infant. 

 

3. 3. La Mare de Déu de la Humilitat del Mestre d’Alaró. 

 

La Mare de Déu de la Humilitat (fig. 3) ha estat atribuida al Mestre d’Alaró 

(segona meitat s. XIV) i originariament procedia de l’esglèsia parroquial d’Alaró. El 

títol de l’obra presenta diferents variants, malgrat que la majoria d’autors com  

Chandler Post (1930)33, Gabriel Llompart (1978)34, Sebastiana Sabater i Luisa Rullan 

(1990)35 l’anomenen Madonna amb Infant o Verge amb Infant; Joana Mª Palou 

(1990)36 en canvi la defineix com Marededéu d’Alaró, aportant així una variant en la 

nomenclatura.  

Chandler Post (1930)37 destaca que la Verge està asseguda i que segueix els 

esquemes de la pintura italiana38. Gabriel Llompart (1978)39 aporta que es troba en 

una posició sedent i comenta la importància les robes que els cobreixen. Sebastiana 

Sabater i Luisa Rullán (1990)40 precisen que la Verge presenta l’Infant sobre els seus 

genolls i que la mirada dels dos personatges es dirigeix directament cap a 

l’espectador. Aquestes autores també especifiquen que el cos de l’Infant està resolt 

amb un tractament relaxat en la part inferior, ja que amb una mà subjecta el cartell i 

l’altre es recolza sobre el genoll de la mare. Un element que també mencionen 

aquestes autores, a diferència de la resta, és que aquesta obra presenta una variació 
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important: els cossos es mostren amb una posició invertida quant a la resta d’obres de 

la mateixa tipologia. També comenten que aquesta composició presenta una novetat: 

les figures tenen una postura afectuosa. Així mateix dónen importància a les 

vestimentes daurades i vermelles, cobertes amb un mantell blau. Finalment Joana Mª 

Palou (1990)41 introdueix un nou matís, diguent que a l’obra no es resolen les 

relacions entre Verge i Infant i que hi ha una voluntat de voler representar a Jesús 

com el centre de la composició.  

La iconografia de l’obra és presentada per Llompart (1978)42 que ens explica 

els elements característics d’aquesta tipologia: són el coixí daurat i una filacteria amb 

inscripcions. L’Infant subjecta una filactèria, en la qual es pot llegir Ego sum via, 

veritas et vita. Sebastiana Sabater i Luisa Rullan (1990)43 comenten la importància 

dels nimbes sobre els seus caps i la cartel·la i el coixí ja especificats per Llompart. 

Finalment Joana Mª Palou (1990)44 també explica que la Verge es troba sobre un 

coixí daurat, i que l’Infant presenta una filactèria amb inscripcions. 

En conclusió la Mare de Déu de la Humilitat del Mestre d’Alarò és una obra 

que ha estat molt analitzada tant pels seus elements compositius com per els 

iconogràfics. Les influències italianes han estat especificades, i s'ha situat l’origen 

d’aquesta tipologia en pintures de Simone Martini. Finalment cal fer esment de que, 

com han explicat Sabater i Rullán, aquesta obra presenta algunes singularitats: les 

figures de la Mare i l’Infant presenten una composició invertida, i mantenen una 

relació més emotiva. 

 

3. 4. La Mare de Déu amb l’ocellet de Joan Massana. 

 

La Mare de Déu amb l’ocellet ha estat atribuida a Joan Massana45 (fig. 4), data 

de la segona meitat del segle XIV (1385) i és originaria de la població de Santa Maria 

del Camí. Chandler Post (1930)46 dóna a coneixer i atribueix l’obra Mare de Déu de 

l’ocellet a Joan Massana. Josep Capó i Gabriel Llompart (1978) 47 defineixen l’obra 

de Joan Massana com La Verge amb l’Infant de l’ocellet, i posteriorment Gabriel 

Llompart (1978)48 l’anomena Marededéu de Santa Marí del Camí. Respecte a la seva 

composició, Post (1930)49 explica que la Verge es presenta asseguda sobre un coixí i 

que sosté amb la seva mà l’Infant, el qual subjecta un ocellet amb el que juga. Gabriel 

Llompart (1978)50 també enfatitza en aquest aspecte.  

Com ja s’ha fet esment en la pintura de Daurer, els elements característics 
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d’aquesta variant iconogràfica són el coixí i l’ocellet. En una altra publicació, Gabriel 

Llompart (1978)51 atorga més importància a la iconografia: destaca que la Verge està 

asseguda sobre un coixí com a símbol de la humilitat, i que mentre l’Infant duu i juga 

amb l’ocellet amb una mà, amb l’altre subjecta el començament del fil fermat a la 

pota de l’ocell52. 

En conclusio La Mare de Déu amb l’ocellet de Joan Massana (fig. 4) presenta 

un esquema iconogràfic habitual en la variant iconográfica de l’ocellet. Malgrat que 

aquesta obra ha estat molt estudiada pels autors citats, no fan esment de les relacions 

establertes entre les dues figures principals, la Mare i l’Infant. 

 

3. 5. La Mare de Déu de la Humilitat de Frances Comes. 

 

La Mare de Déu de la Humilitat ha estat atribuida a Francesc Comes53 (fig. 5), 

data del 1394 i és originaria  de Pollença. El títol de l’obra presenta diferents variants: 

Chandler Post (1966)54 i Gabriel Llompart (1978)55  titulen l’obra Verge Maria amb 

infant Jesús, Joana Mª Palou (1990)56 l’identifica com Nostra Dona dels Àngels i 

després Sebastiana Sabater (2002)57 la denomina Mare de Déu de la Humilitat. 

Respecte a la composició de la Verge, Chandler Post (1966)58, destaca que 

està asseguda sobre un coixí i que duu l’Infant sobre els seus genolls. Gabriel 

Llompart (1978)59 destaca no sols la posició sedent de la figura sinó que dóna 

importància a les robes de la Verge, mentre que Joana Mº Palou (1990)60 aporta que 

l’Infant està cobert per unes robes de tres quarts. Així mateix Sebastiana Sebater 

(2002)61  destaca la verticalitat de les dues figures i que la Verge es presenta asseguda 

sobre un coixí.  

Chandler Post (1966)62  comenta que l’Infant porta una cartel·la amb la 

inscripció Ego Sum Via Veritas, i que la Verge està envoltada per àngels músics. 

Gabriel Llompart (1978)63 destaca que el coixí és característic en la tipologia de la 

Humilitat i especifica que tant la Verge com l’Infant porten uns nimbes que també 

inclouen unes inscripcions: Ave maria, gratia plena Dominus… i Ego sum Christi, 

Filius. Aquestes també són citades per Joana Mª Palou (1990)64. Respecte als 

elements al seu voltant, Llompart (1978)65 ens indica que en els laterals apareixen uns 

àngels músics amb ales de paó. Palou (1990)66 anota que els àngels músics porten 

instruments característics com el címbal, llaüt, orgue portàtil, aixabeba i un rabec67. 

Àngela Adrover (2006)68 ens explica que en els laterals de l’escena principal al 
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conjunt d’àngels músics destaca l´instrument de la flauta de bisell, representada de 

manera fidedigna. Finalment Sebastiana Sabater69 a partir de dues publicacions (2002 

i 2007)70 explica que l’esquema iconogràfic d’una Verge asseguda sobre un coixí amb 

l’Infant sobre els seus genolls prové d’influències italianes71.  

En conclusió, en la Mare de Déu de la Humilitat de Francesc Comes (fig. 5) 

s’ha donat molta importància als elements iconogràfics del coixí daurat sobre el qual 

està asseguda la Verge, el nimbe que porta la inscripció Ave Maria Gratia Plena, 

Dominu… i Ego sum Christus, Filius….i a la filactèria que porta l’Infant amb les 

inscripcions Ego Sum Via Veritas. S’ha destacat també que a l'espai lateral s'hi troba 

un conjunt d’àngels músics amb els seus respectius instruments. Els diferents autors 

no resolen quines són les relacions establertes entre la Verge i l’Infant. 

3. 6. La Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet del Mestre de Montision. 

La Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet ha estat atribuida al Mestre de 

Montision (fig. 6) i és datada a finals de la darrera dècada del segle XIV. El títol de 

l’obra presenta diferents variants, ja que mentre que Chandler Post (1930)72 la 

denomina Madonna amb Infant, Gabriel Llompart (1978)73 , Sebastiana Sabater 

(2002) 74  i Joana Mª Palou (1990) 75  la titulen Nostra Dona de Montision. La 

composició de l’obra ja va ser tractada per Chandler Post (1930)76, qui va incidir en la 

posición sedent de la Verge amb l’Infant a sobre. Així mateix Llompart (1978)77 

aporta que la Verge està asseguda, vesteix una túnica i que en el cap porta una 

diadema, i que l’Infant està assegut sobre la mare com si fos una trona. 

Sobre l'iconografia, Llompart (1978)78 destaca que l’Infant porta un ocellet en 

les mans. Així mateix destaca la presencia lateral d’àngels músics amb òrgans 

portàtils, llaüt, viola de mà, i també de quatre àngels amb lliris i cistells. Per altra 

banda Sebastiana Sabater (2002 i 2007) 79  ens explica els antecedents i les 

característiques de la iconografia, de la que a diferència dels altres autors, destaca que 

la Verge està asseguda sobre un coixí i que porta una corona com a reina del cel80. La 

Mare de Déu està precedida per àngels amb motius florals81. Chandler Post (1930)82 

també anota que als laterals de l’obra es troben un conjunt d’àngels i motius florals. 

Com a conclusió cal destacar que tots els autors citats, des de Post fins a 

Sabater, identifiquen les principals característiques iconogràfiques de l’obra: el coixí, 

la corona i l’aparició dels àngels als laterals. Respecte a la composició de l’obra cal 
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fer menció en que no es tracta la relació entre les dues figures, és a dir, el 

comportament entre la mare i l’Infant. 

 

3. 7. Conclusions. 

 

 Com hem anat explicant a partir dels autors esmentats, les obres estudiades no 

pertanyen a la mateixa tipologia iconogràfica sinó que formen part tres variants, que 

són la Maestà, la Verge de la Humilitat i la Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet. La 

primera variant iconogràfica, la Maestà, escassa en la pintura mallorquina, unicament 

representada amb la pintura de Loert. Les obres que formen part de la variant 

iconogràfica de la Verge de la Humilitat són la Mare de Déu de la Humilitat del 

Mestre d’Alaró (fig. 3) i la Mare de Déu de la Humilitat de Francesc Comes (fig. 5). 

Aquelles que formen part la variant iconogràfica de l’ocellet són la Verge amb el Nin 

de l’ocellet de Joan Daurer (fig. 2) i La Mare de Déu amb ocellet de Joan Massana 

(fig. 4). Per altre banda, la Mare de Déu amb l’Infant del Mestre de Montision (fig. 6) 

que com explica Sebastiana Sebater és una combinació entre la de la Humilitat i la 

Mare de Déu en Majestat.  

 Finalment cal fer esment que els autors han utilitzat diferentes denominacions 

per referir-se a les obres, que no reflecteix les seves particularitats iconogràfiques. 

Així mateix no tots els autors ofereixen el mateix tipus d’informació ja que alguns es 

centraran bàsicament en la composició de les obres, mentres que altres introduiran 

elements significatius de la iconografia, que habitualment no estan especificats en 

detall, és a dir, que és limiten a mencionar-los. Ocasionalment a algunes obres es fan 

referència als paral·lels amb obres italianes o de la Corona d’Aragó, però en cap 

moment fan comparacions ni les relacionen amb les obres mallorquines. Serà en 

aquest apartat comparatiu on aportarem gran part de la informació, ja que no ha estat 

explicada anteriorment. 

 

4. TIPOLOGIES I VARIANTS ICONOGRÀFIQUES DE LA MARE DE DÉU 

AMB INFANT. 

 

En aquest apartat s’aprofondeix en les tres variants i tipologies iconogràfiques 

marianes presents en la pintura mallorquina del segle XIV: la Maestà, La Mare de 
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Déu de la Humilitat i la Mare de Déu amb l’ocellet83. En primer lloc es defineix cada 

una d'aquestes tipologies, que és seguida per la presentació de les seves 

característiques en obres d'Itàlia, la Corona d'Aragó i Mallorca. A continuació es 

presenten els paral·lels iconogràfics entre les obres esmentades per posar de manifest 

la singularitat de les pintures mallorquines.  

 

4. 1. La Maestà. 

 

La Maestà és la denominació d’una temàtica iconogràfica de l’art cristià que 

representa la Verge en Majestat; és una forma de representar la Verge amb l’Infant en 

la que la Verge es pot representar entronitzada84. La Maestà o Mare de Déu en 

Majestat presenta unes caracteristiques específiques que solen estar presents en les 

diferents localitzacions geogràfiques. La Verge no presenta una posició concreta, ja 

que la podem trobar tant dempeus com asseguda sobre un tron. Habitualment l’Infant 

es situa en el costat esquerra, sobre el seu braç. Respecte als elements iconogràfics cal 

destacar que tant la Verge com l’Infant poden portar una flor que, com explica 

Federico Revilla (2012)85, sol ser símbol de joventut, d’aquí que a algunes obres sigui 

l’Infant qui porta l’element. Finalment, una de les característiques més importants és 

la presència de didascàlies, inscripcions en forma de rotlle que varen sorgir al segle 

XII per indicar la idea de que la Verge és escollida per Déu86.  

L’origen d’aquesta representació de la Mare de Déu es remonta a l’època 

bizantina, on l’any 431 va rebre el nom de Theotokos87 al Concili del bisbe grec 

Efilis. Des d’Itàlia es varen traslladar cap a la zona de ponent diferents artistes, entre 

ells pintors i escultors, que varen transmetre la variant iconogràfica de la Maestà a la 

Corona d’Aragò i Mallorca. A Mallorca, la falta d’altres obres pictòriques amb 

aquesta temàtica -sols tenim la de Loert- ens ha portat a indicar la relació entre la 

pintura que conservam amb la imatgeria mallorquina del segle XIV. 

 

4. 1. 1. La Maestà: Itàlia, Corona d’Aragó i Mallorca. 

 

Itàlia és una de les localitzacions més influents per a la pintura medieval, ja 

que a partir de les seves obres varen derivar, en gran mesura, les obres mallorquines i 

de la Corona d’Aragó. Les Maestà italianes han estat el gran referent per a les obres 

mallorquines, i sobretot les que provenen dels cercles de Dúccio88. En primer lloc, 
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quant a la composició, cal fer esment a la posició de la Verge, que podem trobar 

sedent, com és el cas de la Maestà de Siena de Dúccio (1306-1311)89 (fig. 7) i de la 

Maestà de Giotto (c. 1310)90; s’ha de destacar que aquesta posició de la Verge amb 

l’Infant a sobre d’ella diferirà de la de la pintura mallorquina. Un segon concepte a 

analitzar és el de la relació entre les figures: en les pintures italianes citades tenen el 

cap mirant cap al front, de forma que no mantenen cap mirada ni relació entre elles. 

Altres característiques són: en la Maestà de Giotto l’Infant està beneïnt, fet que no 

succeeix a l’obra de Loert (fig. 1); en la Maestà de Dúcció, per altre banda, veim que 

l’Infant no beneeix, sinó que es subjecta la túnica. En les dues pintures italianes els 

personatges porten nimbes, com en la de Loert.   

La Corona d’Aragó és un dels grans referents estilístics per a l’art mallorquí; 

aquest territori aporta característiques que seran adquirides per la pintura i imatgeria 

mallorquines. Començant per la pintura, l’obra que cal tenir en compte és el retaule 

del monestir de Sixena, del Mestre de Sixena (1367-88)91. En ell podem apreciar com 

s’han adaptat les característiques generals italianes anteriorment citades. La Verge 

està asseguda amb l’Infant recolçat sobre ella. Cal fer esment de que les figures no 

presenten una relació emotiva: la Verge mira cap el front i l'infant té el cap girat i 

mira cap a les robes de la Verge, però en cap moment tenen intenció de mirar-se al 

rostre. És interesant anotar els atributs que porten la Verge i l’Infant, ja que a 

diferència de la pintura italiana esmentada, ella incorpora una corona com a símbol de 

reina del cel i porta unes flors en la mà dreta. Per altra banda veim que l’Infant sosté 

una didascàlia en la mà esquerra, de la mateixa manera que a l’obra de Loert (fig. 1), 

mentre que amb la mà dreta beneeix92.  

La variant iconogràfica de la Maestà també ha estat molt present en la 

imatgeria de la Corona d’Aragó. Algunes d’aquestes imatges del s. XIV, com ens 

explica Marta Críspi (1993)93, tenen característiques similars, com podem veure en un 

grup que procedeix d’un taller escultòric ubicat a Girona. Algunes d’aquestes obres 

proposades per Críspi (1993)94 són: la Mare de Déu de Sant Miquel de Fluvià, la 

Mare de Déu de Santa Creu de Rodes i la Verge d’Esponellà (meitat segle XIII). La 

principal característica present en la Mare de Déu de Sant Miquel de Fluvià i 

relacionable amb la pintura és la inclusió de la corona de reina del cel i d’un ramell 

vegetal subjectat amb el braç de la Verge. 

A Mallorca només hem conservat una pintura de la tipologia de la Maestà, la 

Mare de Déu amb l’Infant datada entre 1330-40, conservada al Convent de la 
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Concepció de Palma, atribuida al pintor Joan Loert (Durliat, 1964)95. Aquesta obra 

presenta les característiques habituals de la tipologia. Compositivament la Verge es 

troba en una posición de tres quarts amb l’Infant en els braços; aquestes figures es 

relacionen, com expliquen Sabater i Rullán, (1990)96: l’Infant manté la mirada a la 

Verge mentres aquesta esbossa una rialla. Iconogràficament cal destacar que l’Infant 

és el que sosté una flor a la mà, juntament amb l’aparició d’una didascàlia amb les 

inscripcions Maria Mater i I(esu)s C(hristu)s.  

 

4. 1. 2. Paral·lels iconogràfics. 

 

L’obra de Joan Loert (fig. 1) és una variant iconogràfica de la Maestà a través 

de la qual podem establir un conjunt de paral·lels  amb pintures italianes i de le 

Corona d’Aragó. Exposarem ordenadament les similituts, seguint els criteris de 

composició, relació entre els personatges, i elements iconogràfics. 

 Començant amb la composició de les figures, podem veure com l’obra de Joan 

Loert97 (fig. 1) es pot contrastar amb la pintura italiana, ja que mentre la mallorquina 

és presentada dempeus mirant cap al front amb l’Infant en el seu braç esquerre, a la 

Maestà de Siena de Dúccio (1306-1311) (fig. 7)98 la Verge es presenta asseguda sobre 

un tron amb l’Infant sobre els seus genolls, tots dos amb els caps lleugerament 

inclinats mirant al front. De igual forma succeeix amb la Maestà di Ognissanti de 

Giotto (c. 1310)99, on la Verge es troba asseguda sobre un tron amb l’Infant a sobre, 

pràcticament inmòbils, mirant cap el front, cap a l’espectador. D’aquesta forma 

podem veure les grans diferències compositives entre les obres italianes i la 

mallorquina. Seguint amb la composició de les obres de la Corona d’Aragó, cal fer 

esment a l’obra del Mestre de Sixena, el retaule del monestir de Sixena (1367-88)100: 

en ell la posició de la Verge no és ni dempeus ni de tres quarts, com en l’obra de 

Loert (fig. 1), sinó de cos sencer i entronitzada, similar a les obres italianes citades 

anteriorment; també es pot observar com a Sixena les figures miren cap a 

l’espectador. 

Un dels aspectes menys analitzats, explicat als apartats anteriors, són les 

relacions visuals entre els personatges: en l’obra mallorquina es pot apreciar una 

relació emotiva entre la Mare i l’Infant, ja que es miren i en el rostre de la mare 

s’esbossa una rialla. Aquesta relació no és habitual, ni en les obres italianes ni en les 

de la Corona d’Aragó. Mitjançant l’observació de les obres italianes, com la Maestà 
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de Siena de Dúccio (fig. 7) i la Maestà de Ognissanti de Giotto, s’ha pogut observar 

que tant la Verge com l’Infant no presenten cap moviment ni actitut emotiva; l’Infant 

no l’observa, i per altra banda la Verge no presenta la rialla característica a la pintura 

de Loert. A la Corona d’Aragó, concretament en el retaule del monestir de Sixena, sí 

podem veure com la Verge presenta una lleugera rialla, però no hi ha cap relació 

visual entre ella i l’Infant. D’aquesta forma a partir de la comparació de les obres s’ha 

arribat a la conclusió de que tot i que algunes de les Verges italianes  presenten uns 

rostres amb una actitut menys seriosa no acaben de definir-se com una actitud 

emotiva, ja que no presenten cap gest o relació visual entre elles i l’Infant. D’igual 

forma, en l’obra de Sixena de la Corona d’Aragó, malgrat no es mostrar una actitut 

emotiva sí que presenta una lleugera rialla, com a la pintura de Loert. 

Respecte als elements iconogràfics habituals en la tipologia de la Maestà, 

l’obra de Joan Loert (fig. 1) presenta: una didascàlia amb les inscripcions Maria 

Mater i I(esu)s C(hristu)s; unes flors en la mà de l’Infant; i unes estrelles al costat del 

cap de la Verge. Aquestes estrelles de vuit puntes que a l’edat mitjana adopta el 

significat de introductora de la llum o font de llum pura101 . Aquest element 

iconogràfic és de gran importància, ja que mentre veurem que altres elements son més 

habituals, les estrelles sols les trobarem en la pintura de Loert. En els cas d’Itàlia 

podem observar com les obres esmentades de Dúccio (fig. 7) i Giotto no presenten ni 

la didascàlia ni les flors. Aquests elements sí els hem trobat en una obra posterior 

cronològicament, de Lorenzo di Niccolo: la Madonna amb Infant (principis del segle 

XV)102 . També anotam que en aquesta última obra italiana és la Mare de Déu qui 

presenta la flor a la mà dreta, mentre que en la mallorquina és l’Infant qui la porta. A 

la Corona d’Aragó, a l’obra del Mestre de Sixena, sí s’incorpora unes inscripcions 

com ja succeïa a la de Loert, però existeix la diferència de que la Verge de la pintura 

aragonesa duu una corona com a reina del cel que no figura en la pintura mallorquina. 

Anteriorment hem mencionat que degut a la falta d’obres pictòriques de la 

Maestà en la pintura mallorquina del segle XIV fariem una referència a la imatgeria, 

degut a que sí existeix una gran producció en aquest àmbit artístic. Magdalena Cerdà 

(2013)103 destaca que la major part de la producció de les obres del s. XIII es troben 

en una postura sedent, amb l’Infant sobre les faldes de la Verge, ja que el seu objectiu 

és mostrar a la Verge com a tron de la majestat104. Algunes obres d’aquesta variant 

són: la Verge de la Victòria d’Alcúdia (s. XIV)105 i la Verge del Llamp. La gran 

diferència iconogràfica de la pintura i la imatgeria són els atributs que porten els 
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personatges principals, ja que mentre en la pintura només trobam unes flors, en la 

imatgeria són més complexes: una corona sobre el cap de la Verge com a símbol de 

reina del cel, l'orb celestial i llibres106. En la imatgeria de la Corona d’Aragó hem vist 

que, de forma similar a Mallorca, apareixen els elements iconogràfics de la corona de 

la Verge i la flor en obres com Mare de Déu de St. Miquel de Fluvià.   

En conclusió, la Mare de Déu amb l’Infant de Joan Loert és un exemple que 

permet valorar que tot i que la pintura italiana del segle XIV va ser una gran font 

d’influències per a la pintura medieval mallorquina, aquesta presenta elements 

diferenciats front a la pintura italiana i l'aragonesa, sent la de Sixena la més similars 

quant als elements iconogràfics. Hem pogut apreciar que compositivament són poc 

similars, l’obra de Joan Loert és l’única en que és presentada en tres quarts, mentre 

que les italianes i la de la Corona són representades dempeus o assegudes. Respecte a 

les mirades, hem vist que la de Joan Loert és l’única que presenta una relació emotiva 

Mare- Fill ja que presenten unes mirades i rialles que les obres italianes i de la Corona 

d’aragó no inclouen. Altres diferències quant als elements iconogràfics: en l’obra 

aragonesa de Sixena duu una corona com a símbol de reina del cel i flors a les mans 

de la Verge, mentre que l’obra de Loert no presenta la corona però si les flors en les 

mans de l’Infant, i una didascàlia. Així mateix cal destacar que l’obra de Loert 

presenta unes estrelles que no apareixen en les obres anteriors. 

4. 2. La Mare de Déu de la Humilitat. 

 

La tipologia Mare de Déu de la Humilitat va desenvolupar-se a mitjans del 

segle XIV. Aquesta variant va arribar a Mallorca per influències tant d’Itàlia com de 

la Corona d’Aragó. 

La variant iconogràfica de la Humilitat presenta unes caracterítiques comunes 

en totes les pintures d'aquesta tipologia. La principal característica és l’aparició d’un 

coixí sota el cos de la Verge; aquest element és de gran importància, ja que tendrá la 

funció de suavitzar la postura en el moment de l’alletament107. Aquesta característica, 

com veurem, diferirá en la pintura mallorquina, ja que l’alletament no és representat. 

L’Infant sol aparèixer recolzat sobre el genoll de la Mare, i un dels elements més 

recorrents és l’aparició d’una didascàlia en les mans de l’Infant. 
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El model va sorgir a Itàlia vers l’any 1346, moment lligat a la Verge de la 

Humilitat de Bartolommeo Pellerano da Camogli. L’origen exacte d’aquesta la 

iconografia és dubtós. Millard Meiss (1936)108 suposà que el creador d’aquest model 

va ser Simone Martini, degut al caràcter similar de la postura de les figures en les 

seves obres amb gran part de les taules italianes. Aquest model hipotètic sobre taula 

de Simone Martini no es conserva, però d'aquest autor coneixem una pintura al fresc, 

a la portalada de Notre-Dame dels Doms a Avinyó, en la que es poden apreciar les 

característiques d’aquesta tipologia de la humilitat. 

En la Corona d’Aragó la variant de la Mare de la Humilitat va tenir una gran 

importància, tant a València com a Catalunya. Nuria Blanya (1995)109 explica que la 

taula més antiga d'aquest tema es la Verge de la Humilitat de la esglèsia del Palau de 

Cerdenya (c. 1350-1360), en la que s’aprecien elements característics de la tipologia, 

com són la Verge asseguda sobre un coixí, flanquejada amb àngels, i amb diferents 

motius en forma d’estrella all cap. Una altra obra significativa al territori de la Corona 

d’Aragó és la Verge de la Humilitat de Tobed (c. 1390, Zaragoza) que presenta les 

mateixes característiques de les obres anteriors, és a dir, l’alletament i la posición 

sedent de la Verge sobre un coixí. També es coneixen altres pintures similars a la de 

Tobed, com són la Verge de la Llet amb donant de Francesc Serra (c. 1395)110, que es 

presenta en una posición similar, sedent i en l’acció de l’alletament. Francesca 

Español (2002)111 ha destacat que la tipologia no sols sorgeix de les influències del 

Trecento Italià. Aquesta autora incideix en que la iconografia de l'alletament no està 

present a Mallorca tot i ser molt freqüent en el cas de Itàlia i una característica 

comuna en totes les obres de la tipologia de la humilitat. 

 

4. 2. 1. La Mare de Déu de la Humilitat: Itàlia, Corona d’Aragó i Mallorca. 

 

La variant de la Humilitat a Itàlia incorpora unes característiques que 

difereixen de les obres mallorquines, que presenten algunes similituts amb les de la 

Corona d’Aragó. Una de les obres que cal tenir en compte és la Madonna de la Llet 

de Lippo Memi (c. 1340)112, que presenta els elements citats: una posició sedent sobre 

el coixí i amb l’Infant alletant. A més s’ha de fer esment a les relacions entre les dues 

figures, ja que la Verge mira fixament a l’Infant amb una expressió emotiva. A l’obra 

Verge de la Humilitat de Cenni di Francesco (1375-1380)113 podem observar les 

característiques ja especificades, que difereixen de la resta de les obres mallorquines. 
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Quant a les relaciones entre les figures s’ha de fer esment a que no hi ha cap relació 

entre elles, ja que la Verge i l’Infant miren al front. Iconogràficament veim que l'unic 

element en comú amb la pintura de Mallorca és el coixí de la Humilitat. 

A la Corona d’Aragò podem trobar un gran nombre d’obres de la variant 

iconogràfica de la humilitat. El retaule de Tobed (fig. 8) atribuit a Jaume Serra114 és 

considerat com uns del més antics de la variant, ja que data de 1356-1359. Les 

característiques específiques de les obres de la Corona d’Aragó són: incorporació del 

coixí de la Humilitat i aparició de filactèries. A aquesta variant pertany la Verge de 

Tobed (1359-1362)115 en la que no sols veim les característiques habituals d’aquesta 

iconografia sinó que trobam la mateixa particularitat que a Itàlia, és a dir, 

l’alletament. En ella podem veure com la Verge porta en els seus braços l’Infant, que 

s’alleta del pit de la Mare; aquestes figures estan envoltades per un conjunt d’àngels i 

no apareix la filactèria, habitual en la variant de la Humilitat. Altres pintures similars 

a la Verge de Tobed són: la Mare de Déu de la Llet amb donant de Francesc Serra (c. 

1348)116 i una taula del retaule de Torroella de Montgrí de Llorenç Saragossa (1363- 

1374)117, en la qual la Verge és presentada asseguda sobre un coixí, símbol de la 

humilitat, amb l’Infant en els seus braços i alletant. Com a característica particular del 

retaule de Torroella de Montgrí de Llorenç Saragossa118 cal destacar que la Verge 

presenta una corona, símbol de la reina del cel, que és més habitual en la variant de la 

Maestà. Al voltant dels nimbes s’exposen estrelles de sis puntes d’igual forma que en 

l’obra de Loert (fig. 1). Com a conclusió cal destacar que un gran repertori de les 

obres de la Corona d’Aragó presenten l’Infant alletant del pit de la Verge, mentre que 

aquesta es troba asseguda sobre el coixí. Així mateix cal destacar que hi han obres 

que presenten característiques similars a les de la variant iconogràfica de la Maestà, 

com és la corona de la Verge com a reina del cel. 

La Mare de Déu de la Humilitat té una forta presència en la pintura 

mallorquina del segle XIV, degut a que la trobam en un conjunt de pintures com són 

la Mare de Déu de la Humilitat del Mestre d’Alaró119 (fig. 3), que data de la segona 

meitat del segle, i la Mare de Déu de la Humilitat de Francesc Comes (1394).  

La primera obra, Mestre d’Alaró (fig. 3), presenta la Verge en una posició 

sedent, amb l’Infant sobre els seus genolls a un costat; com expliquen Sabater i Rullán 

(1990)120  Jesús es troba en una postura relaxada a la part inferior del cos i amb el cap 

mirant cap a l’espectador121. Així mateix, veim una relació més íntima, més emotiva, 

de la Mare i l’Infant, que no sol estar tan marcada en la resta de les obres. Per altra 
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banda podem veure que sota la Verge hi ha un coixí daurat, i que l’Infant porta una 

cartel·la en les seves mans, en el qual es pot llegir Ego sum via, veritas et vita. Cal 

destacar que les inscripcions presents no són exclusives de la pintura medieval 

mallorquina sinó que apareixen en diferents àmbits, com és el Llibre de la Vida: és un 

objecte que porta Crist en Majestat en el que estan escrits els noms i les accions dels 

homes122, i pot estar representat tant en forma de llibre com de rotlle. Aquesta 

inscripció sol ser poc comú, ja que habitualment sol apareixer la de Ego sum Lux 

Mundi123. L’obra del Mestre d’Alarò incorpora singularitats, ja que habitualment el 

costat escollit per a la disposició de l’Infant a dintre de l’obra sobre el braç dret de la 

Mare, mentre que en aquesta obra el trobam al costat contrari.  

Respecte a la Mare de Déu de la Humilitat de Francesc Comes (fig. 5), 

compositivament podem veure que la Verge es presenta de la mateixa forma que a la 

d’Alaró (fig. 3), és a dir, asseguda sobre un coixí, amb l’Infant sobre els seus genolls 

sobre el costat esquerra124. Les relacions que mantenen la Verge i l’Infant són 

pràcticament inexistents, ja que miren cap al front amb una expresió seriosa. 

Incorpora uns nimbes amb les inscripcions Ave Maria Gratia Plena, Dominu… i Ego 

sum Christus, Filius…., a més d'una filactèria que diu Ego Sum Via Veritas. En els 

laterals podem veure que apareixen un conjunt d’àngels músics que segons Palou 

(1990)125 porten un cimbal, llaüt, orgue portatil, axabeba i finalment un “rabel”. La 

incorporació del nimbe amb les inscripcions és una de les singularitats d'aquesta obra, 

ja que anteriorment haviem esmentat inscripcions en les filacteries però no en els 

nimbes.  

 

4. 2. 2. Paral·lels iconogràfics. 

 

 Aquesta variant iconográfica de la humilitat presenta diferències amb altres 

pintures; abans de realitzar la comparació amb Itàlia i la Corona d’Aragó cal fer 

esment que les obres mallorquines presenten algunes singularitats. Tot i presentar una 

iconografia semblant veim una clara diferència compositiva, com és la posició que 

presenta l’Infant, estant en el cas d’Alaró (fig. 3), en el costat esquerra quan és el dret 

el més comú. Les dues pintures mallorquines presenten també els elements 

iconogràfics de la cartel·la amb les inscripcions Ego Sum Via Veritas. Una diferència 

a afegir és que la de Francesc Comes (fig. 5) també incorpora uns nimbes amb les 

oracions Ave Maria Gratia Plena, Dominu… i Ego sum Christus, Filius. 
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Referent als criteris compositius, tant a Itàlia com a la Corona d’Aragó i 

Mallorca tenen similituts. Començant per Itàlia, amb les obres Madonna de la Llet de 

Lippo Memi (c. 1340) amb posición sedent, i alletant126, i la Verge de la Humiliat de 

Cenni di Francesco (1375-1380), asseguda sobre un tron i en l’acte de l’alletament, 

ambdúes difereixen de les obres mallorquines, ja que com hem vist tant la del Mestre 

d’Alaró (fig. 3) com la de Frances Comes (fig. 5) no incorporen l’acte de l’alletament. 

Una segona diferència destacable entre les obres mallorquines i italianes és que les 

mallorquines es troben en diferents posicions, la d’Alaró (fig. 3) presenta l’Infant en 

el costat esquerra, mentre que la de Comes (fig. 5) i les italianes el mostren al costat 

dret.  

En quant a les relacions entre les figures és on veurem més similituts entre les 

tres localitzacions geogràfiques: Itàlia, Corona d’Aragó i Mallorca. Tant a Itàlia, amb 

l’obra de Lippo Memi i Cennino di Francesco, i a la Corona d’Aragó, amb el retaule 

de Tobed de Francesc Serra (fig. 8) i el retaule de Torroella de Montgrí, les Verges i 

l’Infant miren cap el front i de forma poc expresiva, seriosa i sense cap relació 

emotiva entre ells. També a Mallorca la Verge i l’Infant de Comes (fig. 5) i del 

Mestre d’Alaró (fig. 3) miren fixament al front, amb uns rostres serens i pocs 

expresius, on no es dibuixa cap rialla. 

 Respecte a la presència d’elements iconogràfics, la Madonna de la Llet de 

Lippo Memi (c. 1340) pesenta un coixí com a símbol de la humilitat, i la Verge de la 

Humilitat de Cenni di Francesco (c.1375-1380) també porta el coixí. Aquests 

elements també es troben presents en la pintura mallorquina, amb la diferència de que 

en les obres de Comes (fig. 5) i del Mestre d’Alaró (fig. 3) els Infants porten unes 

cartel·les amb les inscripcions Ave Maria Gratia Plena, Dominu… i Ego sum 

Christus, Filius…, i Ego Sum Via Veritas. Per altra banda a la Corona d’Aragó 

s'afegeixen elements que no seran habituals en la tipologia de la humilitat sinó que 

estan presents en la variant de la Maestà: és el cas de la corona de la Verge com a 

reina del cel en el Retaule de Torroella de Montgrí de Llorenç Saragossa. A més, 

l’obra de la Verge de Tobed de Jaume Serra (1359-1362)127  (fig. 8) sí que presenta els 

mateixos elements que les mallorquines, ja que sols hi figura el coixí de la humilitat. 

En conclusió la variant tipològica mallorquina de la Mare de Déu de la 

Humilitat tot i rebre clares influències de la pintura italiana i de la de la Corona 

d’Aragó presenta grans trets diferenciadors. Aquests ja es poden veure a simple vista, 

com són la representació del moment de l’alletament de l’Infant, que figura en les 
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obres seleccionades tant d’Itàlia com d’Aragó, mentres que en les mallorquines 

únicament presenten a l’Infant  assegut sobre els genolls de la mare. Iconogràficament 

hem vist l’aparició de diversos trets, com les filactèries amb inscripcions, l’aparició 

de la corona de la Verge com a símbol de reina del cel, i un conjunt d’estrelles. 

Finalment cal destacar que les obres de Mallorca presenten singularitats compositives, 

com és el canvi de posició de l’Infant en l’obra del Mestre d’Alarò. 

 

4. 3. Mare de Déu de l’ocellet. 

 

La iconografia de la Mare de Déu de l’ocellet és una variant de la tipologia de 

la Mare de Déu de la Humilitat en la que s’incorpora l’element característic de 

l’ocellet128. 

Les característiques principals de la variant iconogràfica de l’ocellet es 

corresponen, com ja hem esmentat, amb l’aparició de l’ocell en les mans de l’Infant. 

Respecte a la composició de les figures: les podem trobar diferents posicions, ja sigui 

sedent o dempeus. Moltes de les obres, ja siguin italianes, mallorquines o de la 

Corona d’Aragó, presenten a la Verge sobre el coixí característic de la variant de la 

Humilitat. Respecte als origens d’aquesta variant iconogràfica, Herbert Friedman 

(1946)129 explica que aquesta tipologia segueix l’esquema de Verge amb Infant ja vist 

en la tipologia de la Humilitat, tot i que ara s’inclou una vessant més humana, intima i 

afectiva. Aquesta representació iconogràfica fou una de les més representades en l’art 

gòtic, i per aquest motiu apareixen variants relacionades amb l’ocell, com són les flors 

o els cordons. L’ocellet té els seus origens simbòlics en el colom de l’Esperit Sant130. 

 Aquests models pictòrics varen arribar a la Península Ibèrica des de ciutats 

com Siena o Florència. Això ho sabem gràcies a les pintures de Ferrer Bassa del 

convent de les clarisses de Pedralbes (Barcelona), que recull les dues influències 

seneses i florentines131 i en les que es pot veure que l’Infant porta un ocellet en la seva 

ma dreta. En l’art medieval mallorquí l’aparició de l’ocellet en el repertori iconogràfic 

ha estat molt comú; tenim obres com són la Verge amb el Nin de l’ocellet (c. 1373) de 

Joan Daurer, La Mare de Déu amb ocellet (1384-1390) de Joan Massana, i la Mare de 

Déu amb l’Infant i l’ocellet (c. 1395) del Mestre de Montison. L’ocellet no sols 

apareix en composicions simples d’aquesta variant sinó que també és utilitzat en 

obres amb una iconografia més complexa, com en el cas de Mare de Déu amb l’Infant 
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del Mestre de Montision (fig. 6), on es combina amb elements iconogràfics d'altres 

tipologies, com són la corona (de la Maestà) i el coixí (de la Humilitat). 

 

4. 3. 1. La Mare de Déu de l’ocellet: Itàlia, Corona d’Aragó i Mallorca.  

 

La tipologia de l’ocellet està present en la pintura italiana del segle XIV, on 

s’exposa amb característiques comunes però també es combina amb altres 

característiques menys habituals. Una de les primeres obres on podem veure aquests 

elements és la Madonna amb Infant amb ocell (mitjans del segle XIV)132 d’un 

seguidor de Cimabue, en la que compositivament la Verge es presenta de mig cos, 

amb l’Infant a sobre d’ella. En aquesta pintura podem observar una novetat quant a 

les relacions entre els personatges: l’inclusió d’un tercer personatge que subjecta 

l’ocell. També  així mateix la Verge mira cap al front, i l’Infant observa els 

moviments de l’animal subjectat pel tercer personatge. El tercer personatge porta 

l’ocelllet en les seves mans i que l’Infant duu un cordó que el subjecta.  

 Una altra obra particular és la Madonna amb Infant (c. 1370)133 de Taddeo di 

Bartolo (fig. 9). Compositivament podem veure a la Verge dempeus, amb l’Infant 

sostingut en els seus braços mentre ella inicia l’acció de l’alletament. Però la relació 

entre els personatges és pràcticament inexistent, ja que els dos protagonistes miren 

cap al front. Respecte als elements iconogràfics podem veure una sèrie de novetats 

com són que l’ocellet –amb les ales obertes- està situat sobre l’espatlla de l’Infant134, i 

a més que la Verge porta una corona -originària de la variant iconogràfica de la 

Maestà-. 

En les obres de la Corona d’Aragó hi trobam un esquema similar al de les 

obres d’Itàlia i de Mallorca quant a la posició sedent o dempeus, l’aparició de l’ocellet 

en les mans de Jesús, i amb la incorporació puntual de filactèries. Els introductors 

d’aquests models italians a l’escola de Barcelona són com explica Josep Gudiol 

(1986)135 Ferrer Bassa i el seu fill Arnau, que exerciren entre 1324 i 1348. Incorpora 

aquestes característiques la pintura mural de la capella de Sant Miquel del convent de 

les clarisses de Pedralbes, de Ferrer Bassa (c.1346)136, en la que podem observar com 

la Verge està asseguda, amb l’Infant sobre els seus genolls i amb l’ocell en les seves 

mans. Cal destacar que tant la Verge com l’Infant miren cap a punts diferents, sense 

cap relació emotiva, malgrat la Verge presenta una lleugera rialla. Respecte als 
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elements iconogràfics veim que l’Infant porta l’ocellet a la mà137. Una vegada 

finalitzat el segle XIV és va seguir mantenint l’esquema iconogràfic de la variant de 

l’ocellet, tal i com podem veure en la Madonna amb Infant de Rodrigo de Osona138 

(principis del s. XV); en aquesta també es pot observar una característica singular 

present en la pintura mallorquina del segle XIV: l’aparició de la corona com a reina 

del cel sobre la Verge. 

A la pintura mallorquina del segle XIV conservam diverses obres que 

pertanyen a tipologia de Mare de Déu de l’ocellet, en les que algunes característiques 

difereixen de les de la Corona d’Aragò i Itàlia, com és l’aparició de la corona de reina 

del cel. En la primera obra mallorquina, la Verge amb el Nin de l’ocellet (c. 1373) 

atribuida a Joan Daurer (fig. 2), podem observar a la Verge dempeus sostenint a Jesús 

Infant amb el seu braç esquerra. Gabriel Llompart (1978)139 destacà que l’Infant porta 

en les seves mans un ocellet així com una filactèria amb l’inscripció Ego sum lux 

mundi; la Verge duu sobre el seu cap una corona reial i nimbe.  

En l’obra de Joan Massana Mare de Déu de l’ocellet (c. 1385) (fig. 4), els 

autors Josep Capó i Gabriel Llompart (1978)140 ens expliquen que la Verge es 

presenta asseguda amb l’Infant sobre d’ella. Així mateix destaquen les seves 

característiques: el coixí que hi ha sota la Verge i que l’Infant porta un ocellet entre 

les seves mans. Compositivament no es s’aborda el tema de la relació entre la mare i 

l’Infant, que en aquest cas és de gran importància, ja que la Mare de Déu mira 

directament cap a l’Infant mentre aquest no mira al front sinó que desvia la mirada 

cap a un lateral141. Tenim, també, la Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet, que ha estat 

atribuïda al Mestre de Montision (c. 1395) des de Chandler Post (1970) 142 . 

Compositivament podem veure que aquesta Verge esta asseguda sobre un coixí, amb 

l’Infant recolçat sobre el seu genoll que està disposat en forma de tron143.  

 

4. 3. 2. Paral·lels iconogràfics. 

 

La variant tipológica de l’ocellet, a l’igual que succeeix amb la variant de la 

Humilitat, no sols presenta diferències entre obres internacionals sinó també entre les 

pintures de producció local. 

El primer que ens crida l’atenció és que mentre l’obra de Joan Daurer (fig. 2) 

es presenta dempeus, la de Joan Massana (fig. 4) i la del Mestre de Montision (fig. 6) 

les trobam assegudes sobre un coixí. Existeixen diferències quant als elements 
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iconogràfics: mentre que a l’obra de Joan Massana (fig. 4) l’Infant porta una corda 

subjectant l’ocell, a l’obra de Daurer (fig. 2) es limitarà a dur-lo a la mà. La del 

Mestre de Montision (fig. 6), però, presenta poques similituts iconogràfiques amb les 

altres obres; presenta l'ocell, una corona i el coixí. Sebastiana Sabater144 explica que 

la incorporació de la corona de la Verge com a reina del cel amb l’ocellet i el coixí de 

la humilitat és un fet poc comú, degut a que és una mescla entre dues variants 

iconogràfiques diferents com són la Maestà i la Verge de la Humilitat. 

Respecte a la composició, cal destacar de les pintures italianes que mentres a 

la Madonna amb Infant amb ocell d’un seguidor de Cimabue (meitat del segle 

XIV)145 (fig. 10) la Verge es representa de mig cos amb l’Infant a sobre d’ella, a la 

Madonna amb Infant de Taddeo di Bartolo (fig. 9) (c. 1370) 146  la Verge es 

representada dreta. Aquesta obra incorpora una gran diferència respecte a les obres 

mallorquines, ja que mentres en les tres obres mallorquines -Verge amb el Nin de 

l’ocellet de Joan Daurer, Mare de Déu amb ocellet de Joan Massana i Mare de Déu 

amb l’Infant i l’ocellet del Mestre de Montision- la Verge és representada asseguda 

sobre un tron amb l’Infant sobre el seu genoll,  a l’obra de Taddeo di Bartolo (fig. 9) 

s’incorpora l’acció del moment previ a l’alletament. Aquest fet diferirà no sols 

respecte a la pintura mallorquina sinó també amb la de la Corona d’Aragó, atès que en 

la pintura mural del convent de Pedralbes de Ferrer Bassa147 la Verge és representada 

d’igual manera que a la pintura mallorquina, asseguda sobre un tron. 

 En quant a les relacions que s’estableixen entre els personatges, també podrem 

constatar més diferències entre la pintura italiana i la mallorquina, i més similituts 

amb la de la Corona d’Aragó. En l’obra del seguidor de Cimabue Madonna amb 

Infant amb ocell (meitat del segle XIV) (fig. 10) apareix representat -com s’ha citat 

anteriorment- un tercer personatge que interactua amb l’Infant perquè subjecta 

l’ocellet, i la Verge mira cap al front sense dirigir la mirada capel seu fill. Cal 

contrastar-la amb la pintura mallorquina, ja que a l’obra de Joan Massana (fig. 4), la 

Verge mira directament cap a l’Infant, mentres que aquest dirigeix la mirada cap a un  

lateral. El fet de que la Verge el miri será una forma de transmetre unes emocions que 

no apareixeran en les obres del pintors mallorquins Joan Daurer (fig. 2) i del Mestre 

de Montision (fig. 6). Aquestes dues obres de Mallorca es relacionen directament amb 

les de la Corona d’Aragó, amb les pintures murals de Pedralbes de Ferrer Bassa, on la 

relació entre le mare i l’Infant és inexistent. 
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Finalment en l’apartat dels elements iconogràfics és on trobarem més 

diferències entre les obres, degut a que començant per les italianes cal destacar que la 

Madonna amb Infant amb ocell del seguidor de Cimabue (mitjans del segle XIV) 

presenta  l’ocell amb les ales obertes i un cordó, en una ubicació poc corrent com és 

l’espatlla de Jesús, i a més la Verge es presenta amb corona com a reina del cel. 

L’obra del Mestre de Montision (fig. 6) presenta no sols la corona i l’ocellet, sinó que 

també incorpora el coixí de la humilitat. Respecte a l’ús del cordó que subjecta l’ocell 

cal destacar que a l’obra de Joan Massana (fig. 4) n’apareix un; el cordó és poc 

habitual, i no sols està present a la pintura italiana148 sinó que la veim a obres en 

ubicacions més llunyanes com Rusia, en trobam l’obra d’ascendència bizantina 

titulada Nostra Señora149 (finals segle XIV) en la que l’Infant porta a l’ocell en una 

mà i subjecta una corda amb l’altra ma. 

Finalment cal fer esment de que en la pintura mallorquina, concretament en 

l’obra de Joan Daurer (fig. 2), apareix un element que no ha estat esmentat en les 

obres seleccionades anteriorment, ja siguin italianes o de la Corona d’Aragó: aquest 

element és una cartel·la amb les inscripcions Ego Lux Mundi150, que ja havia figurat 

en pintures mallorquines de la variant iconogràfica de la Humilitat.  

 En conclusió, la variant iconogràfica de l’ocellet presenta grans trets 

diferenciadors tant en la pintura italiana, la de la Corona d’Aragó i en la mallorquina. 

Podem veure la composició de la Verge dempeus o sedent, i la possible incorporació 

del moment previ a l’alletament. Respecte a les relacions entre els personatges també 

hem vist que presenten grans trets diferenciadors, com són l’aparició d’un tercer 

personatge en el cas de la Madonna amb Infant amb ocell del seguidor de Cimabue 

(fig. 10) que diferia en gran mesura amb la resta d’obres. Iconogràficament s’ha vist 

que a la pintura mallorquina l’obra del Mestre de Montision (fig. 6) es una mescla de 

diferents tipologies; aquesta ens ha servit sobretot per constatar que malgrat en moltes 

obres és habitual l’incorporació de diferents elements iconografics com el coixí-ocell i 

la corona-ocell, en cap altre pintura apareixen el conjunt de corona-coixí-ocell com 

succeeix en la mallorquina de Montesion. També hem vist l’aparició d’unes filactèries 

en les obres mallorquines, que no es troben presents en les altres. D’aquesta manera 

s’arriba a la conclusió de que malgrat que les obres mallorquines prenen com a 

referent les obres italianes i de la Corona d’Aragó també aporten novetats i 

característiques pròpies a la variant iconogràfica. 
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5. CONCLUSIONS.  

 

L’objectiu d’aquest treball, com s’ha anat comentant, ha estat doble: primer 

determinar quantes variants iconogràfiques de la Mare de Déu amb Infant hi han en la 

pintura mallorquina, i en segon lloc valorar la seva diversitat i originalitat. Referent al 

primer apartat hem vist que s’han establert tres variants distintes, la Maestà, la Mare 

de Déu de la Humilitat i la Mare de Déu de l’ocellet. Per facilitar i poder interpretar 

millor les similituts entre les obres s’ha realitzat dues taules d’elements iconogràfics: 

una taula amb les obres mallorquines i una altra d’elements on s’engloben totes les 

pintures citades. D’aquesta taula, juntament amb el text, segueixen un ordre jeràrquic 

en la presentació dels elements, de forma que existeix una concordança amb el text i 

la taula: tenen com a finalitat agilitzar i facilitar la comprensió de les obres per part 

del lector. 

Així mateix el mètode seguit ha permes apreciar que les obres mallorquines 

tot i ser pròximes entre elles presenten unes gran diferències; inclús pintures d’una 

mateixa variant iconogràfica no tenen necesàriament els mateixos atributs o elements. 

Un bon exemple d’aquest fet és, com hem vist, l’obra del Mestre de Montision (fig. 6) 

que tot i que l'hem inclòs en la variant de l’ocellet presenta també els atributs de la 

Maestà i de la Humilitat. 

La realització d’aquest treball, enllaçant amb el segon objectiu presentat en la 

introducció, ens ha servit per comprovar quin grau d’originalitat presenten les obres 

dels autors mallorquins. Hem comprovat que les obres dels autors locals són 

innovadores quant a la combinació d'elements iconogràfics, però no sols això, sinó 

que presenten característiques que les defineixen com a sumament originals en 

comparació amb obres internacionals. 

A l’hora de realitzar el treball han sorgit diferents dificultats com ha estat  

determinar el mètode d'anàlisi sistemàtic de les obres mallorquines, però sobretot la 

gran dificultat ha estat l'elecció de les obres italianes i de la Corona d’Aragó que 

presentam per establir comparacions, degut a la gran quantitat d’obres existents. Així, 

hem optat per escollir aquelles obres que es poden relacionar més directament amb les 

mallorquines, perquè aquestes fan més evidents les similituts o be les  diferències en 

la seva iconografia. 
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 En aquest treball no hem pogut resoldre tots el dubtes que han anat sorgint, per 

exemple, sobre l'origen i significació simbòlica de cada un els elements iconogràfics. 

Tampoc hem pogut averiguar la significació -si n'hi ha- que tenen les variants d'unes o 

altres flors o dels ocellets. Aquests aspectes quedarien per resoldre en un estudi 

posterior.
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7. ANNEXOS 

 

7. 1. Il·lustracions 

 
 

Fig. 1: Mare de Déu amb Infant de Joan Loert.  

 

Convent de la Concepció de Palma. 

Imatge extreta de: Palou Sampol, Joana Maria (1998). “Marededéu”. AA DD. 

Mallorca Gòtica (catàleg d’exposició). Palma de Mallorca. P. 138. 
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Fig.2: La Verge amb el Nin de l’ocellet de Joan Daurer. 

 

Església de Santa Maria la Major d’Inca. 

Imatge extreta de: Martinez, Bartomeu (2006). Joan Daurer i la taula gòtica de Santa 

Maria d’Inca. Palma de Mallorca. P. 48. 
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Fig. 3: Mare de Déu de la Humilitat del Mestre d’Alaró. 

 

Església parroquial d’Alaró. 

Imatge extreta de: Palou Sampol, Joana Maria (1998). “Marededéu”. AA DD. 

Mallorca Gòtica (catàleg d’exposició). Palma. P. 157. 
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Fig. 4: La Mare de Déu amb l’ocellet de Joan Massana. 

 

Convent de Santa Maria del Camí. 

Imatge extreta de: Wikipedia.org. [Consulta: 4-6-2016] 
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Fig. 5: Mare de Déu de la Humilitat de Francesc Comes. 

 

Museu Municipal de Pollença. 

Imatge extreta de: Palou Sampol, Joana Maria (1998). “Marededéu”. AA DD. 

Mallorca Gòtica (catàleg d’exposició). Palma. P. 55. 
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Fig. 6: Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet del Mestre de Montision. 

 

Convent de Montision de Palma Mallorca. 

Imatge extreta de: www.inex.org [Consulta: 3-6-2016] 
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Fig. 7: Maestà de Dúccio. 

 

Duomo de Siena. 

Imatge extreta de: Bomford, David (1995). La Pintura Italiana hasta 1400: 

materiales, métodos y procedimientos del arte. Barcelona. P. 73. 
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Fig. 8: Mare de Déu de la Humilitat de Tobed. 

 

Museo de El Prado, Madrid. 

Imatge extreta de: www.museodelprado.es [Consulta: 1-6-2016]. 
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Fig. 9: Madonna amb Infant de Taddeo di Bartolo. 

 

National Gallery of Art, Washington.  

Imatge extreta de:  wikimedia.org [Consulta: 31-5-2016]. 
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Fig. 10:  Madonna amb Infant amb ocell.  

 

Col·lecció Sterbini, Roma.  

Imatge extreta de: Friedman, Herbert (1946). The symbolic goldfinch: Its history and 

significance in European devotional art. Washington.  P. s. n., fig. 34. 
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7. 2. Obres mallorquines: taula dels elements iconogràfics  

 

Mare de Déu amb l’Infant, de Joan Loert 

Estrelles Didascàlia Flors   

La Verge amb el Nin de l’ocellet, de Joan Daurer 	
	
Cartel·la Ocell    

La Mare de Déu de la Humilitat, del Mestre d’Alaró 	
	
Coixí Nimbes Cartel·la   

La Mare de Déu amb l’ocellet, de Joan Massana 	

Coixí Corona Ocell  Cordó  

La Mare de Déu de la Humilitat, de Frances Comes	

Coixí Nimbes  Cartel·la   

La Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet, del Mestre de Montision 

Coixí Corona Ocell   

 

 

 

7. 3.  Taula general dels elements iconogràfics. 

	
	
Coixí 

Mare de Déu amb l’ocellet, Joan Massana 

Mare de Déu de la Humilitat, Mestre d’Alaró 

Mare de Déu de la Humilitat, Francesc Comes	

Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet, Mestre de Montission	

Verge de la Humilitat, Cenni di Francesco 	

Madonna amb Infant amb ocell, Seguidor de Cimabue	

Madonna de la Llet de Lippo Memmi 	

Verge de Tobed de Jaume Serra 

Mare de Déu de la Llet amb donant de Francesc Serra	

Retaule de Torroella de Montgrí de Llorenç Saragossa	
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Nimbes 

Mare de Déu de la Humilitat, Francesc Comes: Ave Maria Gratia Plena, Dominu… i Ego 

sum Christus, Filius….	
Maestà, Dúccio. 

Retaule de Torroella de Montgrí, Llorenç Saragossa 

Corona 

La Mare de Déu amb l’ocellet, de Joan Massana 	

Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet, Mestre de Montission 

Madonna amb Infant, Taddeo di Bartolo 

Retaule del monestir de Sixena, Mestre de Sixena 

Retaule de Torroella de Montgrí, Llorenç Saragossa 

Madonna amb Infant, Rodrigo de Osona 

Estrelles 

Mare de Déu amb l’Infant, Joan Loert	
Retaule de Torroella de Montgrí, Llorenç Saragossa	

Didascàlia 

Mare de Déu amb l’Infant, Joan Loert: Maria Mater i I(esu)s C(hristu)s 

Cartel·la 

Mare de Déu de la Humilitat, Mestre d’Alaró: Ego sum via, veritas et vita 

Mare de Déu de la Humilitat, Francesc Comes: Ego Sum Via Veritas	

Verge amb el Nin de l’ocellet, Joan Daurer: Ego sum lux mundi 

Retaule de Tobed, Jaume Serra.	

Ocellet 

Verge amb el Nin de l’ocellet, Joan Daurer 

Mare de Déu amb l’ocellet, Joan Massana 

Mare de Déu amb l’Infant i l’ocellet, Mestre de  Montision 

Madonna amb Infant amb ocell, seguidor de Cimabue 

Madonna amb Infant, Taddeo di Bartolo 

Mural de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes de, Ferrer Bassa 

Madonna amb Infant, Rodrigo de Osona 

Ocell amb corda 

Mare de Déu amb l’ocellet, Joan Massana 
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Nostra Senyora,  autor anònim 

Flors 

Mare de Déu amb l’Infant, Joan Loert	

Madonna amb Infant, Lorenzo di Niccolo Gerini 

Retaule del monestir de Sixena, Mestre de Sixena  
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