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1. INTRODUCCIÓ 

 El present treball es vol centrar en l’estudi iconogràfic de les representacions de 

Maria Magdalena  en les arts plàstiques al llarg de l’edat mitjana. 

 La principal motivació per la qual es va decidir fer aquest estudi rau en el lloc 

privilegiat que va ocupar Maria Magdalena en el grup de les dones, que, juntament 

amb els apòstols, seguiren a Crist en la seva missió de Galilea a Jerusalem.  

 Durant l’edat mitjana, Maria Magdalena es converteix en un personatge molt 

important, la protagonista d’una narració moralista, segons la qual la naturalesa 

pecaminosa de la dona podia ser superada a través del seu penediment i la fe. Per tant, 

Maria Magdalena es convertirà en una de les vies de salvació de les dones medievals. 

 D’aquesta manera es veu una proliferació de la seva representació, arribant a 

ser un dels personatges religiosos més representats en l’edat mitjana per darrera de les 

imatges de Crist i la Verge Maria. Per tant, s’ha de veure com aquest augment 

iconogràfic anirà sofrint canvis tant en els diferents territoris com en els successius 

segles. 

 S'ha de tenir en compte que no es tracta d'un estudi exhaustiu ja que el tema 

sobre la iconografia de Maria Magdalena és molt diversa i extensa. Per la qual cosa  

hem centrat l'estudi en les escenes de la santa basades en les fonts tant canòniques com 

les apòcrifes. 

1.1. Objectius 

 Els objectius del present treball es basaran primerament en realitzar una  

aproximació sobre la evolució de les principals iconografies de la Maria Magdalena, els  

atributs que la caracteritzen i una predilecció d’aquests depenent del territori i de la 

cronologia. És a dir, entre atributs i representacions característiques entre el món 

Occidental i l’Oriental.   

 També, s'examinarà l’evolució de la imatge de Maria Magdalena des del segle III 

fins al segle XV. Es pretén subratllar, per tant, l'evolució de la imatge d’una de les santes 

més importants en la religió cristiana. 
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1.2. Metodologia i fonts. 

 Per assolir els objectius plantejats, se seguirà el següent mètode de treball, i la 

utilització de les successives fonts. 

 S’ha realitzat una revisió documental a partir de les fonts literàries en les que 

s’inspiren la major part dels estudis realitzats en la iconografia de la santa, des de les 

fonts canòniques en les que apareix la història de la Magdalena, com són els Evangelis 

de Sant Mateu, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Joan; fins a les lectures apòcrifes com la 

Llegenda Daurada de Santiago de la Vorágine la qual fou mesclada amb els Evangelis 

per donar tota una combinació de representacions de Magdalena com a pecadora fins 

escenes del cicle de Marsella. 

 Per altra banda, en relació a altres fonts bibliogràfiques, s’ha fet un buidatge de 

les principals publicacions (llibres, tesis en xarxa, articles, etc.) que tracten Maria 

Magdalena des de la Història de l’Art. 

 Una vegada recollida part de la documentació publicada, s’ha realitzat un 

estudi de les fonts gràfiques i visuals, en el qual s’analitzen una sèrie d’obres des de 

principis del cristianisme fins a finals del segle XV amb el propòsit de descobrir en 

elles l’evolució de Maria Magdalena. Aquesta selecció d'obres, seran majoritàriament 

pictòriques però també s’inclouran altres arts plàstiques com l'escultura, els vitralls i el 

mosaic. 

 D’aquesta manera, es veu com la seva imatge experimenta una evolució; s’ha 

anat modificant gradualment, passant per ser un testimoni presencial de la Resurrecció 

de Crist a una icona de penitencia i prostitució. 

 Els apartats, per tant, en que s’estructura aquest estudi són: la present 

introducció que correspon al primer apartat, abordant els aspectes introductoris de la 

investigació, com la motivació del mateix, els objectius perseguits i la metodologia 

marcada. 

 El segon correspon a l’estat de la qüestió, amb els antecedents de l’estudi. 

  Seguidament el tercer ocuparà una presentació prèvia sobre la vida de Maria 

Magdalena per introduir la figura de la santa, la problemàtica quant a la seva 

identificació i com es convertirà en una via de salvació en l’edat mitjana. 

 Amb els següents capítols s'inicia l'estudi d'alguns dels temes a que optaren els 

artistes per representar a Maria Magdalena en les arts de l'edat mitjana. 
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 Per tant, el quart apartat acull les representacions de Maria Magdalena en el 

cicle de la Passió i Resurrecció de Crist. Aquest es divideix en tres subapartats 

configurats amb la Visitació de les tres Maries al Sant Sepulcre, per ser l'exemple més 

antic on apareix Maria Magdalena; La Crucifixió, Davallament i Lamentació i 

finalment el Noli me tangere. 

 Seguint amb els temes magdalenians, el cinquè capítol es dedica a la 

representació de la pecadora penedida, aquella que sorgeix en l'Evangeli de Sant Lluc 

(Lc. 7, 36-39). 

 A continuació procedeix el sisè apartat amb la representacions d'aquelles 

llegendes que explicaven la vida de Maria Magdalena desprès de l'ascensió de Crist 

tant a Occident com a Orient. 

 Els capítols dedicats als temes adaptats per les arts quant a la representació de 

Maria Magdalena conclouen amb Maria Penitent. 

 Per tant, es tracta de quatre capítols basats en l'estudi de les diferents 

iconografies i textos que s’utilitzaran per establir comparacions entre les diverses 

imatges de Maria Magdalena, delimitant-les geogràfica i cronològicament, que seran 

claus per la millor comprensió de l’evolució que ha sofert la imatge de Maria 

Magdalena. 

 Finalment es procedirà a la recapitualció final, seguida dels corresponents 

apèndixs de la bibliografia consultada i l’annex d’imatges. 

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ. 

 L’estat de la qüestió que aquí es presenta està organitzat cronològicament segons 

la data de publicació de les obres que tenen relació amb Maria Magdalena. Això ens 

permet veure els canvis d’hipòtesis i els nous descobriments que han fet que les 

explicacions siguin alterades al llarg del temps. Igualment, s’analitzaran llibres que van 

del més general a allò més específic, és a dir, des de les escenes on apareix Maria 

Magdalena fins els seus atributs més característics. 

 D’aquesta manera les fonts bibliogràfiques que utilitzarem són cabdals per a la 

investigació del tema principal i descobrir les diferents opinions entre els autors. 
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 Hem observat que els nombrosos estudis dedicats a la imatge de Maria 

Magdalena estan influenciats per diverses fonts, ja siguin les bíbliques com les 

apòcrifes. Per altra banda, la confusió de la representació de Maria Magdalena ha donat 

peu a una gran proliferació d’imatges que han estat analitzades en diferents estudis, ja 

sigui l'evolució de la figura, com la descripció dels seus atributs. De fet, Maria 

Magdalena serà identificada en moltes de les obres pels seus atributs, per tant, són 

símbols d’identificació de la santa. 

 Primerament l'obra de Louis Réau1 suposa una important aportació quant a 

estudis iconogràfics. És una investigació molt útil, realitzant una catalogació de les 

representacions de Maria Magdalena en diversos segles en funció de si es tracta de 

personatges identificats amb la santa, cicles referits a ella o escenes en les quals hi 

participa i els atributs que li correspon a cada un. 

 Seguidament l'obra de Susan Haskins
2
 presenta una selecció d'obres que 

representen les escenes on apareix Maria Magdalena des del S. III dC fins al S. XX. Es 

tracta d'una font d'estudi important pel que fa l'evolució de la iconografia de la santa a 

partir dels textos tant canònics com apòcrifs. La construcció de la figura de Magdalena a 

partir de diversos mites, fusions amb altres personatges que se li va atorgar a la santa, 

durant l'edat mitjana i que servirien als posteriors segles. 

 Per altra banda, l’obra de Moshe Barasch3 explica, a partir d’obres visuals, els 

atributs de Maria Magdalena els quals tindran un paper molt rellevant en la seva 

iconografia. Dona les dades bàsiques sobre els atributs propis de la santa usant com a 

referencia l'Església de Sant Francesc d’Assís amb les obres de Giotto, la qual 

constitueix una font d’estudi fonamental per tractar el tema dels distintius de Maria 

Magdalena. 

 La relació entre Orient i Occident havia estat tractada pels estudis d'Esther de 

Boer dels quals dedica un apartat a la figura de Maria Magdalena des dels punts de vista 

d'Occident i Orient. En ell explica el problema sobre la vinculació de diverses figures 

amb Maria Magdalena que només es dona a Occident, mentre que a Orient s'expressa 

com a testimoni de la resurrecció de Crist, com a portadora d'ungüent, i com una 

apòstol.4 Per tant, es demostra com a Orient, la figura de Maria Magdalena no sofrirà 

tantes modificacions al llarg del temps, com si passarà a Occident. Això es tradueix amb 
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tota una alteració de representacions, escenes i atributs que se li afegiran a Maria  

Magdalena en el cas dels territoris de l'Oest. 

 Amy Welborn5 explica la figura de Maria Magdalena en totes les seves vessants. 

És a dir, després de la Verge, serà la santa més popular en l'edat mitjana. És important 

destacar el capítol en el que s'analitza com és vista la santa en el territori de l'Est, 

explicant com les diferencies teològiques entre Occident i Orient s'inicien a partir del S. 

VI, la qual cosa dona peu a veure la vessant de Maria Magdalena dintre d'una religió 

diferent al cristianisme occidental. Per altra banda, dedica un apartat a la Magdalena en 

l'art, en el qual estudia l’evolució de la iconografia de Maria Magdalena des de les 

pintures murals de Síria del S. III fins al S. XVIII. 

 De la mateixa manera, Viviana Vannucci6 estudia l'evolució cronològica de la 

iconografia de Maria Magdalena, acollint dintre d’un apartat l'evolució de Maria 

Magdalena des del S. III fins al Treccento. Realitza un estudi comparatiu sobre diferents 

figures identificades amb la santa, cada una d’elles se l'associa a un atribut. Per tant, es 

veu una classificació de les diferents magdalenes depenent de l'atribut que porta. 

 Per altra banda, podem destacar a Luz María del Amo Horga7, la qual en el seu 

estudi explica per apartats les diferents escenes on apareix la santa en els evangèlics 

canònics, els gnòstics, l'evolució iconogràfica de Maria Magdalena en la història, i la 

conversió de Maria Magdalena com un personatge molt important per a la redempció 

del pecats, convertint-se en una de les vies de salvació que seguirien moltes dones 

medievals. 

 Seguidament, la tesi de Beatriz Sánchez Morillas8 ha servit per contrastar amb la 

documentació anterior, tot i dedicar-se a la imatge de Magdalena d’entre els segles XIV 

al XVII, realitza un apartat dedicat a la iconografia de Maria Magdalena en l’edat 

mitjana, que constitueix una font important per conèixer l’evolució de la representació 

de la Magdalena. En aquest apartat fa un estudi cronològic sobre la imatge de la santa i 

les consideracions entre món occidental i món oriental que serà clau per entendre els 

orígens de la iconografia de Maria Magdalena i la influència que rebrà en l’edat 

moderna dels models medievals. A més, acull diferents apartats especificant els diversos 

atributs que se li han dotat a la santa i l’evolució de cada un d'ells. 
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 De la mateixa manera l’estudi de Maria Camps Luque,9 la qual centra la seva 

investigació en la iconografia de Maria Magdalena entre els segles XV i XVIII, realitza 

un apartat dedicat a la imatge de Maria Magdalena durant l’edat mitjana, explicant les 

diferencies del culte magdalenià entre Orient i Occident.  Seguidament realitza una 

comparació entre Eva i Maria Magdalena, és a dir, entre Antic i Nou Testament, 

recordant que una fou la causa de la necessitat de l’altra.10 I finalment s’exposen els 

atributs, no tant sols els més característics de Maria Magdalena, com és el vas 

d’ungüent i la seva cabellera, sinó que apareixen altres atributs com és el cas del turbant 

i els guants, el falcó sobre el seu puny o tocant un instrument, destacant aquell passat 

luxuriós abans de la seva conversió. Aquests darrers seran majoritàriament representats 

en el segles posteriors a l'època medieval. 

3. LA FIGURA DE MARIA MAGDALENA. 

 Abans d'iniciar l’estudi sobre l’evolució de la iconografia de Maria Magdalena, 

cal fer una prèvia explicació sobre la seva vida, la problemàtica quant a la seva 

identificació i com es convertirà en una via de salvació en l’edat mitjana. Per tant, ens 

recolzarem en els textos que sobre ella es conserven, tant sagrats com apòcrifs. 

 Segons Beatriz Sánchez Morillas, Maria Magdalena apareix com aquella que 

expulsen el set dimonis en Lc 8, 2; acompanyarà a la Verge als peus de la creu en Mt 27, 

55 i Jn 19, 25; participarà en la lamentació i en l’enterrament de Crist en Mt 27, 61 i Mc 

15, 47; descobrirà els sepulcre buit en Jn 20, en Mc 16, 1-8 i en Mt 28, 1-8 i serà a qui 

primerament se li aparegui Crist ressuscitat en Mc 16, 9-10 i Jn 20, 11-18.11
 

 Pel que fa a la problemàtica de la seva identificació, Maria Magdalena fou 

pecadora penedida, la apostola apostolorum, germana de Marta i Llàtzer de Betània i 

l'eremita que es dedicaria a la contemplació, a semblança de les imatges que 

representaven a Maria Egípcia, la qual cosa crearia confusions sobre la seva 

identificació.12
 

 La interpretació de Maria Magdalena com a pecadora procedeix del fragment en 

que Lluc explica com de Maria havien sortit set dimonis. Aquesta mateixa fou la que 

Joan (11, 2) identifica com Maria, germana de Marta i Llàtzer de Betània. Per altra 

banda, intervé Gregori Magne en la seva homilia en la Basílica de Sant Climent a 591, 

on explica com Maria Magdalena era aquella a qui li expulsaren set dimonis, identificats 
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amb el vicis.
13

 Segons Gregori Magne, la dona utilitzava ungüent per perfumar la seva 

pròpia carn amb fins prohibits, i per tant, se’ls ofereix a Déu d’una manera més lloable. 

D’aquesta manera, conclou amb la conversió de tots els seus crims en virtuts a fi de 

servir completament a Déu, per mitjà de la penitència. Es convertia en el símbol de 

penediment per a tot aquell que cerqués el perdó dels seus pecats.14  

 Així doncs, Luz María del Amo destaca com les dones medievals coneixien dues 

possibles vies fins la salvació: la via de la Verge Maria, via de la virginitat considerada 

la més noble, perquè implicava una vida immaculada, sense l’aparició del pecat sexual. 

I que per tant, hauria de triar ser monja, perquè difícilment podria seguir verge, ja que 

de l’autoritat paterna passava posteriorment als marits. Les dones casades triaven la via 

de Maria de Magdala, una via de purificació del pecats comesos. D’aquesta manera, es 

converteix més similar a Eva, i es veien vinculades a la sexualitat del pecat. Maria 

Magdalena, es convertia en model de conducta, un exemple de com a associar la 

sexualitat amb la salvació, sense excloure cap dels dos.15
 

 D’altra banda, Luz María del Amo també destaca com a Maria Magdalena se la 

coneixia com “apostola apostolorum”, (apòstol d’apòstols), en l’església occidental per 

ser la primera que proclamà la Resurrecció de Crist. Tot i que hi haurà certes 

discrepàncies pels qui pensaven que la Verge havia de ser la primera a la que se li 

aparegués el seu fill ressucitat. En l’església oriental en canvi, se la coneix com 

“isapostolos” (igual que un apòstol).16
 

 Finalment, la historia que redactà el dominic Santiago de Vorágine en llatí ca. 

1260 per a la Llegenda Daurada, narrava la història de la peregrinació de Maria 

Magdalena a la Provenza, i seguidament explicava el trasllat de les restes mortals de 

Maria Magdalena de Aix en Provence a Vezelay en el S. XI, però posteriorment es varen 

trobar a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en el S. XIII, la qual cosa va afavorir el seu 

culte atraient a nombrosos pelegrins.
17

 La llegenda es convertirà en una de les fonts 

cabdals per a la representació de la vida de Maria Magdalena com una jove, germana de 

Llàtzer i Marta, amb una vida dissoluta, que canvia quan es converteix a Crist i després 

de la mort d’aquest, viatjarà a Marsella predicant al seus habitants i batiant a molts 

d’ells. 
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 Maria Magdalena es convertirà en una de les santes més venerades, per ser la 

més popular de totes les pecadores penedides i santificades. Així doncs, s’iniciarà un 

auge al seu culte, i per tant, una proliferació d’imatges on la santa hi apareixerà. 

 Tot i que hi ha bastants estudis que han centrat la seva investigació a la 

representació de Maria Magdalena entre els segles XIV i XVII per ser els de major 

proliferació d’obres relacionades amb la santa, és important tenir en compte que la 

representació de la Magdalena té el seu origen ja amb els primers cristians i la seva 

iconografia s’anirà desenvolupant durant l’edat mitjana per tal de convertir-se en el 

model que es recollirà i s’adaptarà a les noves necessitats de l’edat moderna. Per tant, es 

procedirà a la investigació de la evolució de la iconografia de Maria Magdalena en la 

seva gènesi i com evoluciona la figura de la santa juntament amb les escenes on hi 

apareix, i sobretot la distinció gràfica d’aquests temes en les representacions artístiques 

d’Orient i Occident. Tal vegada hem de tenir en compte que a Orient la representació de 

Maria Magdalena s’ha mantingut inalterable als models preestablerts, mentre que a 

Occident la imatge de la santa ha sofert transformacions a causa de confusions que 

s’han donat a conseqüència de l’Església Catòlica però sobretot per les lectures 

apòcrifes, com la Llegenda Daurada. Aquesta diversitat de lectures en la imatge de 

Maria Magdalena ha donat peu a una multiplicació de representacions al llarg de la edat 

mitjana.   

4. MARIA MAGDALENA EN EL CICLE DE LA PASSIÓ I 

RESURRECCIÓ 

 Maria Magdalena es representa tant a Occident com a Orient en diferents 

escenes del Cicle de la Passió de Crist: Als peus de la Creu, en la Lamentació i en 

l’Enterrament, la Visitació de les Santes Dones al Sepulcre i és la protagonista en el Noli 

me tangere. 

 Santa Magdalena es convertirà en un personatge important en la vida de Crist, i 

per tant, essencial en la religió cristiana. Això suposa l'abundant aparició d’aquesta en 

les imatges d’aquest cicle, i l'aparició d’un mateix model de representació de la santa en 

les diverses escenes. Per altra banda, els atributs de Santa Magdalena ajudaran a la seva 

identificació. 

 Cal tenir en compte que Maria Magdalena a Orient no tindrà tant de 

protagonisme com el que tindrà en l'art occidental, en gran mesura perquè per a 
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l'església ortodoxa, la Magdalena no es fusionarà amb altres personatges com si ho 

faran en l'art Occidental.
18

 

4.1. Visitació de les Tres Maries al Sant Sepulcre 

 Hem trobat oportú començar per l’escena de la visitació al Sant Sepulcre de les 

Tres Maries atès que és una de les representacions més antigues, ja que un dels 

exemples d’aquesta representació es troba a Dura Europos, l’actual Síria, datada a 

mitjans del S. III.19 (Fig. 1) 

 D’aquesta manera, l'opció iconogràfica a la qual opten els primers cristians és la 

Resurrecció de Crist amb la visita de les Santes Dones a la tomba. El nombre de 

testimonis no és a l'atzar, ja que correspon al nombre mínim de persones que requeria la 

llei jueva per aprovar la manifestació.
20

 Tot i així, a causa del seu estat de conservació i 

del seu grau de fragmentació, no es distingeix a la Magdalena pel seu atribut més 

característic, el vas d’ungüent, ja que totes el porten en les mans. Alguns autors han 

anomenat a les Santes Dones, les myrrafores, perquè s’ha pensat que portaven mirra en 

lloc de perfum.21
 

 El testimoni de les dones al sepulcre va donar lloc a una de les imatges més 

representades en l'art dels primers temps del cristianisme. Les imatges es trobaven en el 

records que compraven els pelegrins en la visita a Jerusalem com és el cas de les 

àmfores que contenien oli, així com també en les cobertes de llibres i túniques 

eclesiàstiques. En una de les àmfores, datada en el S. VI, es veu la visita de les Dues 

Maries al sepulcre trobant-se a l'àngel.22
 L'església oriental va recorre a aquesta escena 

amb major freqüència, utilitzant el text de Mateu amb la descripció de “Maria 

Magdalena i l'altra Maria” en la litúrgia pasqual, de manera que, en l'art oriental i el 

bizantí, solen ser dues dones les que apareixen sostenint encensers i pots d'ungüent. 

 A Occident les primeres imatges il·lustren dues dones tal i com narra Sant 

Mateu. Posteriorment la versió de Sant Marc (Mc, 16, 1-11) es convertirà en la més 

emprada, on es citen tres dones conegudes com les “Tres Maries”, contràriament a la 

versió de les dues dones que continuarà en l'església d'Orient i Bizanci.23
 

 Podem trobar exemples a Occident del S. XI d'aquest canvi de dos a tres en la 

placa d'ivori de Saliana, on es veu la representació de les tres Maries, cada una 

acompanyada amb pot d'ungüent i amb isocefàlia, això dificulta la diferenciació de 

Maria Magdalena de la resta.24
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 En algunes ocasions s'afegirà una quarta dona, sent la Verge Maria, de la qual 

podria ser influència de la tradició mariana síria, ja que volien que fos ella el primer 

testimoni de la resurrecció. Exemple d’aquest afegit de la quarta Maria el trobem en la 

Biblia Farfa, datada en el S. XI, on es representen les quatre Maries al costat del 

sepulcre, portant cada una el vas d’ungüent, un atribut que serà molt recurrent per la 

identificació de les Maries.25
 

 En els segles XII i XIII en l'art occidental no hi haurà gaire evolució, ja que 

segueix una mateixa representació: les Tres Maries amb els vas d'ungüent davant l'àngel 

situat damunt el sepulcre. Aquesta representació es troba patent en el Salteri de St. 

Albans. 1123-1135. (Fig. 2), en el foli 350 de la Bíblia d'Àvila, datat en la segona meitat 

del S. XII o en el timpà de la portada sud del transsepte de San Isidoro de León del S. 

XII.
26

 

 A principis del segle XIV podem trobar exemples que no experimenten una gran 

evolució com es pot veure en Les tres Maries en el sepulcre en la Majestat de Duccio 

(1308-1311) on hi apareixen les Santes Dones, cada una acompanyada pel vas 

d'ungüent, davant l'àngel que es troba assegut damunt el sepulcre amb la tapa oberta tal i 

com hem vist en les anteriors representacions. Però ja a meitat de segle s'hi trobaran 

altres exemples com en la Capella de Sant Miquel al Monestir de Pedralbes (c.1345) on 

es veurà una variant en l'escena. Aquesta distinció es veurà en la manera de representar 

les Santes Dones, no porten el vas d'ungüent i a més es troben agenollades rere el 

sepulcre, cada una amb posicions diferents: una assenyala el sepulcre a l'àngel, altra 

toca les robes que es troben dintre del sepulcre i la darrera tan sols mira l'esdeveniment. 

Malgrat aquesta evolució, persisteix aquesta dificultat per diferenciar una Maria de 

l'altra.
27

 

 L' escena de la resurrecció és habitual que sigui representada amb els soldats 

romans dormint vora el sepulcre mentre Crist surt d'aquest. Però en el segles XIV i XV 

aquesta escena fou incorporada també en el moment de les Santes Dones visiten el 

sepulcre. Exemples d'aquesta doble escena es pot trobar en el retaule de la Passió del 

Mestre de la Passió datat en el segle XIV i Les Tres Maries a la tomba (1425-1435)  

atribuïda a Jan o Hubert Van Eyck exposada al Museum Boijamans Van Beuningen,  Es 

tractaria de l'acció transitiva entre el moment de resurrecció de Crist i la visitació al 

sepulcre. Per altra banda és interessant destacar l’escena de la Resurrecció en el Retaule 

de Oto del segle XV de Blasco de Grañén procedent del Museu Diocesà de Barbastro-

Monzón
28

 en què en comptes de les Tres Maries hi apareix tan sols Maria Magdalena. 
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4.2. Crucifixió, Davallament i Lamentació 

 A Orient i Occident, tant en la Crucifixió com en la Lamentació, la Magdalena 

pot ser identificada gràcies als seus cabells clars i ondulants. També es pot seguir amb la 

idea de la seducció ja que pren contacte físic en les escenes del cicle de la Passió; es 

troba agenollada davant la creu tocant els peus de Crist, i en gran mesura apareixerà 

abraçant la creu. El gest de la postració consisteix en llançar-se al terra i serà la posició 

més recorreguda per representar a Maria Magdalena com la dona que va ungir el peus 

de Crist a casa de Simó. 

 Altra posició serà l'aferrament de Maria Magdalena als peus de Crist o als peus 

de la creu que formarà un enllaç entre el dolor de Magdalena i el propi Crist mort.
29

 

 Maria Magdalena serà representada en la Crucifixió a partir del S. XIII com es 

veu en la Crucifixió datada ca. 1260 de Bonaventura Berlinghieri conservat en la 

Galeria dels Uffizzi. En l'escena es veuen les Tres Maries a un costat acollint la Verge 

desmallada, però encara no es veu diferencia entre aquestes, ja que porten un vel que li 

tapa el cap. 

 En el segle XIV, els gest de les mans orants serà poc recurrent en la santa en 

aquesta escena, ja que es mostrarà majoritàriament aferrada als peus de la creu, i serà un 

recurs que especialment es veurà al representar-se com eremita. Però tot i així es poden 

veure exemples com la Crucifixió de Lorenzetti de 1320 de la Basílica de Sant Francesc 

d'Assís, on es veu una Maria Magdalena amb les mans en actitud orant.
30

 

 En el segle XV la posició de les mans orants acullen postures més complexes, 

com és el cas de la Crucifixió de Hans Memling, on arriba a tenir una postura molt més 

expressiva i dramàtica, amb les mans juntes i els braços aixecats dirigint-se al Crist 

penjat en la Creu com si estigués suplicant la seva resurrecció o la Crucifixió 

conservada al Museu del Prado de 1510, pintura de començaments del segle XVI que es 

basa en els models de Rogier Van der Weyden.
31

 Es representa a una Magdalena amb la 

vista decaiguda al terra, més serena i controlada però amb una postura forçada dels 

braços. Aquest darrer exemple serveix per incidir en el fet que a començaments del 

segle XVI encara hi havia pintors que empraven models creats al voltant del segle XV. 

  

 En el cas de l’escena del Davallament, la primera recreació coneguda del 

moment apareix en la miniatura del Codex Egberti (ca. 980), una de les primeres 
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mostres del tema en l'art occidental.
32

 En ella sols apareix Crist en la Creu i els 

deixebles. 

 A mesura que passa el temps, l'escena es va transformant perquè augmenta el 

nombre de personatges, així s'incorporarà de manera sistemàtica en el S. XI als costats 

de la creu la Verge i Sant Joan (Deiesi) per reforçar el dramatisme, possiblement 

relacionat amb els textos apòcrifs de la segona meitat del S.IX, on Jorge de Nicodemia 

escriu unes oracions que donen lloc a representacions iconogràfiques de Maria junt a la 

creu besant i abraçant al seu fill.
33

 

 Per altra banda també s'introduiran altres figures a aquesta escena com són les 

santes dones. Exemple d'aquest desenvolupament és el Davallament de Benedetto 

Antelami de 1178. Es tracta de la primera manifestació d’aquest tema en el camp 

escultòric. L’artista va introduir dintre del davallament l’escena temporalment posterior: 

la presència de les Tres Maries davant el Sant Sepulcre, primers testimonis de la 

resurrecció que queda remarcat per la presència del Sol.
34

 

  A partir del segle XIII el nombre de figures en l'escena augmenta tot i que no 

figurin en els relats evangèlics. Es dotarà de major dramatisme, doncs la Verge passa a 

lamentar-se per la mort del seu fill sent atesa per les Santes Dones.
35

 

 Alguns exemples del segle XIV com és el cas de Davallament del Mestre de 

Forli o Davallament de la creu de Duccio (1308-1311), on Maria Magdalena es troba al 

costat de la Verge besant el braç del Crist Mort. I amb el el mantell que li tapa el cap, 

igualment que la resta de dones.36
 Altre exemple es veu el El davallament de la creu  

Piero Lorenzetti de 1320-1330 en la Capella de Sant Joan a la Basílica d’Assis, 

representant Maria Magdalena amb el vestit vermell i els cabells a la vista besant els 

peus de Crist. Per tant, podrien seguir els mateixos models de l'escena de la Lamentació 

on Magdalena es troba besant els peus del Crist mort. 

 En el S. XV tindrà gran difusió aquest tema en el qual es representarà una 

Magdalena amb gran diversitat postures. Per una banda, aferrada en la creu, amb el cap 

descobert i mostrant els seus cabells ondulants i el seu vestit vermell, com en Las Muy 

Ricas Horas del Duque de Berry, ca. 1415, i per altra banda, en El davallament de la 

creu de Rogier Van der Weyden de 1445
37

 on es veu aquella postura similar en la que es 

va basar la Crucifixió del Prado de 1510, amb les mans creuades i amb la posició del 

braços una mica forçats. 
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 La iconografia de la Lamentació tindrà un major desenvolupament en l'art 

occidental en els segles XIV i XV, però té el seu origen en el Threnos bizantí,
38 

derivat 

de l’escena de proskunew, en la que apareix Maria amb el Crist Mort, Josep i Nicodem 

agenollats, i Joan amb una de les mans de Crist als llavis. Per tant, no es presentarà a 

Maria Magdalena als peus de Crist, sinó que s’introduirà posteriorment al voltant del 

segle XIII de la mà de la literatura amb l’Evangeli de Nicodemus, El Liber de Passione 

del S. XIII atribuït a San Bernardo de Clairvaux o la Vita Jesu Christi de Ludolfo de 

Sajonia. Sens dubte seran obres que serviran als artistes, però la que més influeix són les 

Meditaciones del Pseudo-San Buenaventura, i així la Magdalena apareixerà com descriu 

l’obra.
39

 En aquesta darrera narra com Maria Magdalena es troba als peus de Crist 

besant-los i rentant-los amb les seves llàgrimes “com de costum”.
40

  

 En les representacions bizantines, el cos de Crist descansa sobre la llosa on serà 

perfumat i preparat per la seva sepultura, d’on passà a l'art italià del Trecento 

transformant-lo en sepulcre i difonent el model per tota Europa.
41

  

 Per tant, a la Itàlia Trescentista es segueix la influència bizantina en la 

composició, tot i que els escenaris són més teatrals. El cas de la Lamentació pintada per 

Giotto en la Capella Scrovegni de Pàdua es presenta entorn al cos la Verge abraçant el 

cap de Crist, mentre que Maria Magdalena es situa als peus, recordant la seva unció a 

casa de Simó (Lc, 7, 38),42 amb els cabells amollats, clars i ondulants, contrària a la 

Lamentació de Duccio, on es presenta a Maria Magdalena al costat de la Verge i amb un 

vel que tapa els seus cabells. 

 A principis del S. XIV es troba l'exemple del Retaule de la Passió  (Fig.3), on es 

presenta a Maria Magdalena amb les mans en l'aire. Aquest gest era adoptat tant pels 

jueus com pels pagans i els primers cristians com a símbol per invocar la divinitat. El 

gest de manibus supinis es veu en les catacumbes de Priscila, Roma. En elles es veuen 

personatges amb les mans en l'aire, com és el cas de la Donna velata. En tot cas es 

tractarà d'un referent paleocristià i antecedent per les pintures de Maria Magdalena. Tina 

Sabater ha parlat d'aquesta gestualització en el cas del Plany sobre el Crist mort de 

Pollença com un prototipus d'arrel italiana, atès que es troba el seu origen al políptic 

Orsini de Simone Martini.
43

 

 Es representarà mesclant la imploració i la exposició del dolor davant el Crist 

mort. Altre cas i en una diferent escena és Crist portant la creu de Simone Martini de 

1335, on s'identifica a Maria Magdalena amb els braços aixecats, la seva cabellera rossa 

i el seu vestit vermell.
44

 



15 

 En el segle XV, aquest gest canviarà d'escena cap a la de la Crucifixió, on es 

veurà a Magdalena davant la creu amb els braços aixecats, com és el cas de la Crucifixió 

de Massaccio (1426). 

 Tant en el gòtic internacional com en la pintura flamenca els personatges es 

desenvolupen mostrant actituds doloroses i molt expressives.   

 En el Lament del Retaule de l'Esperit Sant de Lluís Borrassà de 1411 es presenta 

una Maria Magdalena al costat de la Verge amb les mans a la cara símbol de dolor i amb 

els cabells tapats amb el mantell. En aquesta obra de Borrassà es van inspirar alguns 

artistes com és el cas de Jaume Huguet en la Predel·la de Vallmoll de 1460
45

 on Maria 

Magdalena apareix amb les mans en posició orant. 

 Per altra banda, es veurà com la imatge de Maria Magdalena es comença a 

complementar amb altres elements, dels quals el vas d’ungüent podrà reposar baix els 

peus o en qualsevol cas pròxim a ella per evitar confusions. Tot i que, el vas d’ungüent 

serà un atribut que estarà reservat a les imatges individuals de la santa o en relació a les 

Santes Dones, també es trobarà en composicions grupals, situant-lo en mans d’un home 

que acompanya en el Davallament de la Creu, mentre Magdalena es troba ocupada amb 

les mostres de dolor com és de la obra de Roger Van der Weyden (1435).46 (Fig.4) 

4.3. Noli me tangere 

 El tema del Noli me tangere, moment en que se li apareix el Ressucitat a Maria 

Magdalena i li envia a donar la notícia que la mort no ha pogut amb ell,
47

 durant l’art 

medieval va desenvolupar una dicotomia entre l’Est i l’Oest la qual resulta interessant 

pel nostre estudi.  

 En el període paleocristià, els artistes ja havien cercat una formula per 

representar aquesta escena. Exemple d’aquest període és el panell frontal de la 

Lipsanoteca de Brescia del S. IV, Maria Magdalena agenollada dirigint la mirada cap un 

Crist imberbe que la beneeix.
48

 

 En l’orient bizantí es va centrar la versió de Sant Mateu, en la qual no es 

representava el Noli me tangere, sinó que en el seu lloc, els artistes bizantins 

representaven a Crist sortint a l’encontre de dues Maries, anomenat la Chairete. Aquesta 

actitud es deu a que no concebien que Crist ressuscitat fou vist per altres abans que la 

Verge.
49
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 El desenvolupament del tema en l’art bizantí es troba en l’encontre de Crist amb 

les Dues Maries, ja no sols amb Maria Magdalena. L’art bizantí va desenvolupar dos 

tipus de composicions. Per una banda, es troba el grup de dones i Crist dirigit cap a 

elles, mentre que en l’altra es veu a Crist, de front, entre dues figures femenines 

agenollades i col·locades de manera simètrica.50
 

 Pel contrari, Europa Occidental centrà la seva atenció a la versió de la història 

que dóna Sant Joan, on Crist tant sols es troba amb Maria Magdalena. Les 

representacions visuals occidentals són enriquides per qualitats dramàtiques, contraries 

a les bizantines. Al llarg dels segles, l’art occidental va produir diferents gestos 

expressius que consolidaren l’escena del Noli me tangere.51
 

 En l’art romànic es varen consolidar dos gestos típics en la representació de 

l’encontre entre Crist i Maria Magdalena: els braços estesos d’ella i una posició 

lleugerament inclinada del cos de Crist. Un exemple d'aquesta escena en el romànic es 

presenta en els capitells de Santa Maria de la basílica de Saint-Andoche a Borgonya
52

 

així com en l'església del monestir de Santa Maria la Real a Aguilar de Campoo a 

Palència. (Fig. 5), o bé en el timpà de l'església del Sant Sepulcre a Estella (Navarra).53  

 Amb l’aparició de Maria Magdalena en la Llegenda Daurada es fa més evident 

el tema del Noli me tangere, ja que suposa que Crist s’havia sacrificat pels pecadors, 

una de les quals era Maria Magdalena, que aniria al Cel perquè en paraules de Crist les 

prostitutes precedirien als savis i lletrats.54
 

 Aquesta representació es mostra, la majoria de les vegades, dintre d'un paisatge 

tancat per una mena de reixa de fusta i d'entre els dos personatges es veu present un 

arbre. Tal vegada fa referència a que Maria Magdalena va confondre a Crist amb un 

hortolà en el moment que se li va aparèixer, i per tant, molts dels artistes optaren a 

ubicar-la a un jardí. En tot cas, Tina Sabater fa referència als models de la pintura 

italiana del tercer quart del S. XIV, on posa especial atenció als arbres, fruits i herbes en 

el conjunt de motius artístics. Aquest deteniment a l'entorn en la pintura datada 

posteriorment a l'any 1346 és inusual en la pintura catalana coetània, per tant, reforça la 

possibilitat sobre l'origen italià dels autors.
55

 

 Per altra banda, cal destacar que Maria Magdalena apareix plorant en el passatge 

Jn 20, 11-18: “María, empero, permanecía junto al sepulcro, fuera, llorando. Se inclinó a 

mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados [...]. Y ellos le 

dicen: Mujer, ¿por qué lloras? Díceles: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde 

lo han puesto.” 



17 

 Tot i que les llàgrimes es convertiran en una peça clau en la figura de Maria 

Magdalena, en les representacions artístiques de l'edat mitjana rarament es representarà 

plorant.
56

 

 El Noli me tangere de Giotto, situat en l’església baixa de Sant Francesc d’Assís, 

(Fig. 6) una vegada més, respon al tracte de la cabellera tant característic de les escenes 

anteriors, tot i presentar un mantell amb ribets brodats. El mantell marró cobreix el seu 

cos i sota aquest porta un vestit clar. Aquests eren elements de la moda molt difosos a 

Florència durant els segles XIII i XIV, i probablement en extenses àrees de Itàlia central. 

Es tractava de la roba que les convencions indicaven pròpia de les ploraneres.
57

 Per tant, 

es corresponen amb el moment en que Maria Magdalena es troba de dol plorant per la 

pèrdua de Crist en el sepulcre (tot i que no es representin les llàgrimes físicament). 

D'aquesta manera, reapareix la importància que tindran les llàgrimes de Maria 

Magdalena. Eren aquelles llàgrimes, juntament amb el perfum, que havien caigut 

damunt els peus de Crist i que la Magdalena va eixugar amb els seus cabells. D'aquesta 

manera, es tractarà d'una peça clau en la figura de la santa. 

 El Noli me tangere serà una escena molt representada en nombrosos manuscrits 

europeus dels segles XII, XIII, XIV i XV, com és el cas del Llibre d'Hores de Rouen 

(ca. 1480), on es presenta aquesta postura lleugerament inclinada en la figura de Crist, i 

Maria Magdalena agenollada amb les mans juntes amb signe de plegaria o el Llibre 

d'Hores de París (ca. 1485-1500), on es representa igualment a Maria Magdalena 

agenollada amb el pot d'ungüent en les mans.58
 

5. LA PECADORA PENEDIDA 

 La representació de la pecadora, sorgeix en l’Evangeli de Sant Lluc (Lc. 7, 36-

39), però no diu el nom de la pecadora. La unció de Crist va conduir a una confusió de 

personatges entre Maria Magdalena i la pecadora de Lluc, ja que aquest capítol 

precedeix la part en que Maria Magdalena es presentada per primera vegada com una de 

les dones curades dels esperits malignes (Lc 8, 1-2), identificats en el cristianisme 

primitiu de tipus sexual, per tant, rebrà fama de prostituta a més de portadora de tres 

elements que la caracteritzaran al llarg dels segles: l'alabastron, les llàgrimes i la llarga 

cabellera. Altra figura amb la qual es confosa és amb Maria de Betània, la ungidora de 

Crist dies abans de la crucifixió en el sopar a casa de Llàtzer a Betània (Jn 12, 1-8). 
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 La fusió de les tres dones havia estat creada per Gregori Magne com la “única 

magdalena”, predominant la pecadora de Lluc, per la qual se li determinava el seu 

caràcter sexual, que exemplificava els ideals eclesiàstics respecte el pecat, el 

penediment i la salvació.59
 

 Per a la església ortodoxa, l'apòstol no serà confosa per cap altre personatge com 

“la pecadora” occidental. Per tant, la unció serà un tema creat ex novo pel cristianisme 

occidental. 

 Així doncs, la imatge de Maria Magdalena en la iconografia bizantina no portarà 

el vas de perfum al·ludint a la unció que tant s'havia arrelat a la cultura occidental, sinó 

que se referirà a la mirra d’embalsament, identificant-se amb les Santes Dones que seran 

anomenades mirráfores.60
 

 En relació a les escenes del context occidental, els artistes normalment optaren 

per la representació de la dona als peus de Crist per a què no tapàs els aliments dels 

comensals, ja que poden adquirir un sentit simbòlic, així com també podria ser una 

posició amb una connotació jeràrquica, contribuint a marcar el penediment,61 vessant 

perfum sobre els peus de Crist, rentant-los amb les llàgrimes i eixugant-los amb els seus 

cabells. 

 Els cabells de Maria Magdalena tenen una gran transcendència en la seva 

història i en la seva imatge, doncs amb ells va eixugar els peus de Crist. Alguns autors 

han relacionat aquest atribut amb la dona, com és el cas de sant Pau, qui explica com la 

dona els utilitza per cobrir-se a ella mateixa, i per tant, suposa que sigui criticada per 

que se’ls ha de cuidar.62 D’altra banda, pot significar un mitjà de seducció. Maria 

Magdalena presenta la seva inclinació cap a l’amor carnal, d’aquí que s’expliqui, 

aquesta seducció i el seu afany pel contacte físic, vist tant en les descripcions literàries 

com en les plàstiques, en aquest cas l’acte d’eixugar el peus de Crist amb els seus 

cabells.63
 

 Per altra banda, les llàgrimes tornaran a ser un ingredient clau a l’hora de 

representar a Maria Magdalena en aquesta escena. En l'evangeli de Lluc, la pecadora a 

casa de Simó el fariseu de Lc 7, 38 es descriu com Maria Magdalena, als peus de Crist, 

comença a plorar. Aquelles llàgrimes varen banyar els peus i amb els cabells se'ls 

eixugava; besava els peus i els ungia amb perfum. Per altra banda, no s'escapa de la 

confusió amb altres dones, ja que Maria de Betània, segons l'evangeli de Sant Joan (Jn 

11, 1-44), es va llançar als peus de Crist mentre plorava perquè “si hagués estat aquí, el 
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seu germà no hagués mort”. Per tant, es torna a remetre a la confusió amb ambdues 

Maries.
64

 

 La unció no s'inclou en el repertori de temes cristians dels primers segles, per 

tant, no és possible trobar-lo en les catacumbes, sarcòfags, mosaics o ivoris 

paleocristians.65
 

 Així doncs, s'haurà d'esperar fins el S. IX, on s'introdueix aquest tema en el 

repertori cristià, acollint importància en l'art romànic, exemple del qual es troben Les 

Homilíes de Gregori Nazianzé, on es representa Maria de Betània amb canon més petit 

que Crist i els apòstols, ungint els peus del Salvador.
66

 

 Ja en la segona meitat S. XII, en les pintures murals de la Vera Cruz de 

Maderuelo se la pot veure amb un tamany similar al de Crist, asseguda amb el cap 

lleugerament inclinat.67
 

 Cobraria popularitat i apareixeria en escultures com és el cas dels capitells, per 

exemple a Sant Nicolás de Soria, datada a principis del S. XIII, altars, o vidrieres tan 

importants com les de Chartres del S. XIII,
68

 en elles es veu una Maria Magdalena, 

asseguda, lleugerament inclinada, banyant els peus de Crist, amb el perfum i eixugant-li 

amb la seva llarga i rossa cabellera, uns atributs que seran inseparables per la santa. 

 En el S. XIV, es veurà com la Magdalena es representarà ja agenollada, exemple 

del qual tenim la Capella Rinuccini de Santa Creu, datada aproximadament a 1365, on 

es pot veure com surten set dimonis volant pel terrat, remetent a la pecadora de Lluc. 

L'escena en el qual Crist extreu els set dimonis a Maria Magdalena és un tema poc 

recurrent en l'art. 

 Altre exemple és el de Jaume Serra en Escenas de las vidas de la Magdalena i 

san Juan Bautista de 1359-1362 seguint el mateix exemple de la santa agenollada, 

vestida de vermell, amb la cabellera llarga i daurada ungint els peus de Crist.69
 

 Finalment en el segle XV, tot i que es sol representar als peus de Crist, com és el 

cas de La cena en casa de Simón de Albrecht Bouts, datada aproximadament cap a 

1490. Hi haurà altres versions dintre del mateix segle on Maria Magdalena es 

representarà derramant perfum sobre el cap de Crist, tal i com es presenta en el Retaule 

major de la Catedral vella de Salamanca.
70

 (Fig. 7). Aquesta escena es recollida del 

passatge de Sant Marc (Mc 14, 1-9): “Hallábase Jesús en Betania, en casa de Simón el 

leproso, y mientras estaba a la mesa, se presentó una mujer con un frasco de alabastro, 

que contenia perfume de nardo auténtico, muy valioso. Quebró el frasco y derramó el 
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perfume sobre la cabeza de Jesús.” Per tant, en aquest cas es segueix la versió que dona 

Sant Marc. 

6. LES LLEGENDES DE MARIA MAGDALENA DESPRÉS DE 

L’ASCENSIÓ DE CRIST 

 Després de l’Ascensió de Crist als Cels, es troba un important nombre de 

llegendes que varen proliferar a partir del S. XI.71 Destacarem dues llegendes relatives a 

l’àmbit oriental i l’àmbit occidental. 

 D’acord amb la llegenda greco-oriental, Maria Magdalena es situa a Roma i 

Efesi amb la Verge i Sant Joan Evangelista. La presencia a Roma s'ha manifestat amb 

l'atribució d'un dels símbols més duradors, a part del vas amb perfum, que s'ha associat 

amb ella: l'ou vermell.72 Es diu que la iconografia bizantina tindrà com a propis atributs 

de Magdalena els ous de Pasqua, on la tradició ortodoxa relata que desprès de 

l’Ascensió, Maria anà a Roma a predicar l’Evangeli. En presencia de l’emperador Tiberi 

i sostenint l’ou d’una gallina exclamà: “Crist ha ressuscitat”. L’emperador rigué i li 

digué que allò era tan probable com que l’ou es tornès vermell, abans d’acabar la frase, 

es va tornar vermell, per la qual cosa la tradició va pintar l’ou de pasqua simbolitzant la 

resurrecció de Crist.73  

 De fet, en les esglésies ortodoxes, la tradició de compartir ous vermells en 

pasqua continua. 

 Tot i així es pot trobar a Espanya una imatge amb l'ou de Pasqua. Es tracta de les 

pintures murals del convent de San Pablo Peñafiel, Valladolid. En aquesta imatge es 

mostra la santa sostenint l'ou de pasqua de l'església ortodoxa.74 (Fig. 8) 

 En general, tot el cristianisme oriental situa a Maria Magdalena al final de la 

seva vida a Efesi, Turquia, on fou enterrada en la anomenada cova dels Set Durments, 

per ser la gruta on foren enterrats vius set joves cristians durant el regnat de l'emperador 

Deci en el S. III.
75

 

 Contrària a la representació oriental, en l’àmbit d’occident, es veu el sorgiment 

de la Llegenda Daurada que queda forjada en el transcurs del S. XIII, la qual parla de 

com Maria Magdalena s’hauria embarcat amb els seus germans Marta i Llàtzer, en 

companyia del Bisbe Maximí i les Santes Maries, en un barca sense vela ni timó 

arribant fins les costes de Provenza, o al port del Marsella.
76

 En el relat es narra el seu 

començament de la vida apostòlica i de mediació per a que la esposa del governador de 



21 

la ciutat tingui un fill. La dona mor al part i es abandonada amb el recent nat, però obrà 

el miracle de tornar a la vida a seva esposa.
77

 Per tant, desprès de convertir en la fe 

cristiana per la seva paraula a molts dels habitants d’aquella regió, es va retirar per fer 

penitencia a Saint Baume, és a dir, la santa gruta.
78

 

 La llegenda que narra la seva arribada a França provocà, a partir del S. XIII, una 

gran varietat d’il·lustracions que apareixen a vidrieres destacant les de les primeres 

catedrals de Chartres de 1200 aproximadament i Auxerre de 1230, així com a Notre-

Dame de Semur-en Auxois de principis del S. XIII;
79

 pintures al fresc com és el cas de 

l’obra de Giotto a San Francesc d'Assís, datada a 1320 aproximadament, on es veu les 

escenes de la vida de Maria Magdalena, en el qual es representa el viatge de la santa a 

Marsella. En ella es mostra l'arribada en vaixell de Maria Magdalena acompanyada per 

Marta i Llàtzer a les costes de Marsella. (Fig. 9), així mateix també apareixerà a retaules 

i manuscrits. 

 Cal tenir en compte que la Llegenda Daurada explica el propòsit del viatge: 

després de la mort de Crist i el martiri d’Esteve, els “infidels” havien obligat a Maria 

Magdalena i als seus a pujar a una barca que conduïren fins alta mar, deixant 

abandonada i a l’empara de la tempesta, sense rems ni veles amb la idea que el vaixell 

naufragués.
80

 Però Déu es va encarregar de conduir miraculosament l’embarcació a les 

costes de Marsella. Exemple d’aquesta narració es pot trobar a l’església de Santa Maria 

Maddalena, Bolzano, datada a finals del S. XIV. En ella es veu a Maria Magdalena 

envoltada pels seus companys abandonats en la mar pels infidels i altra imatge 

vinculada a l’arribada a Marsella on predica al príncep pagà i als seus súbdits.81
 

 Finalment el desenvolupament de la imatge de Maria Magdalena en el cicle de 

Marsella en el segle XV va experimentar altres representacions com és el cas del 

Retaule de Maria Magdalena conservat al Museu de Belles Arts de Salamanca. L’escena 

representa el moment en què predica i converteix a molts dels habitants d’aquella regió 

abans de retirar-se a la penitència. Per tant, es presentaran altres escenes del mateix 

cicle.  

7. MARIA PENITENT 

 Si Eva havia estat la pecadora sense remei i la Verge havia estat la virtut. Maria 

Magdalena seria l'esperança per obtenir la redempció.  
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 Per tant, des del S. XIV fins al S. XVIII aproximadament, la imatge de Maria 

Magdalena penitent havia dominat l'occident cristià.82
 

 S'ha de tenir en compte per tant, que aquest personatge només serà donat en el 

territori de l'Oest, ja que els territoris de l'Est seguiren altre final per la vida de Maria 

Magdalena. 

 Ja hem parlat de la Magdalena pecadora, aquella “Única Magdalena” de Gregori 

Magne que havia sorgit de la fusió de tres maries: la Maria Magdalena de la que Crist 

expulsa els set dimonis en la versió de Lluc (Lc 8, 2); Maria de Betània, germana de 

Llàtzer i Marta, que ungí a Crist a casa de Betània amb el perfum i la tercera, pecadora 

de nom desconegut, que també va vessar perfum als peus del Senyor a casa de Simó el 

fariseu.
83

 Aquesta triple fusió serà la conseqüència dels sorgiment de la penitent, la 

imatge que s'anirà quedant durant l'edat mitjana en la consciencia popular en el qual fou 

pecadora i ara penitent. 

 Es tractava d'una imatge que fou impulsada per la preocupació de l'església 

medieval pel pecat, el penediment i la penitencia. Les reformes greogrianes del S. XI 

accentuaren la importància de la penitencia. Maria Magdalena serviria com a vehicle 

per ensenyar el penediment, la penitencia i la salvació. A partir del S. XIII, per tant, la 

representació de Maria Magdalena es decantarà per la vertent de la penitencia, 

configurant-se com una de les santes penitents més importants en aquell moment.84
 

 Per altra banda, aquest suplement de la penitència de Maria Magdalena fou 

copiat de la llegenda de Santa Maria Egipcíaca entre els segles XIII i XIV, on es veu 

una Maria Magdalena nua, revestida pels seus cabells, amb una errònia relació amb 

Maria Egipcíaca. 

 Pel que sembla, Maria Egípciaca seria representada amb una llarga cabellera que 

taparia la seva nuesa, i així seria representada Magdalena quan fos convertida en 

penitent.85
 Per tant, ambdues santes foren les úniques representades nues en l'art 

medieval en el qual, les seves vides es varen entremesclar artísticament, arribant a 

semblances extraordinàries. La manera pel qual es poden distingir seran els atributs que 

les acompanyaran: per una banda, Maria Magdalena portarà el seu pot d'ungüent i Maria 

Egipcíaca es veurà representada amb tres pans dels quals es va alimentar.86
 

 Ja en el S. XIII es pot trobar a Maria Magdalena nua, revestida per complet amb 

els seus cabells, com és el cas del fresc de l'església de Sant Pròsper a Perugia, on es fa 

la lectura d'aquest període eremític de la santa en la llegenda provençal. De fet, el 

passatge en el qual Maria Egipcíaca demana roba per cobrir-se a l'abat Zòsim es confosa 
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per Giotto, qui representa a Maria Magdalena en la cova demanant a l'abat la roba en els 

frescs de la Capella de la Magdalena d'Assís.87
 

 Per altra banda, la imatge que es dona a conseqüència de la Llegenda Daurada i 

la fusió amb Santa Maria Egipcíaca, es veurà presentada majoritàriament en una gruta o 

un paisatge despoblat, envoltada d'atributs com la calavera, entesa com un element 

comú a tots els ermitans del desert. Aquesta vinculació al desert li serveix a Vorágine 

per situar a Magdalena en el desert durant trenta anys freqüentment acompanyada per 

un crucifix, una corona d'espines, un llibre, cilici, etc... Així com també el seu atribut 

més característic, el vas d'ungüent.88
 

 No obstant això, durant les hores canòniques arriben àngels i se l’emporten 

extasiada als cels on rep el menjar celestial, passatge que es pot veure representat a les 

pintures de Giotto en la Capella d’Assís. Es vestida pels seus cabells, uns cabells llargs 

que la cobreixen totalment el seu cos.89
 (Fig. 10) 

 Poc a poc els vestits de cabells que amagaven les parts del cos aniran adaptant-se 

a la forma de Maria Magdalena, evidenciant-se cada vegada més, com és veu en La 

darrera comunió de Maria Magdalena de Pietro Lorenzetti del S. XIV. 
90

 

 Fins a finals del S. XV i principis del S. XVI no es veurà la nuesa del seu cos, ja 

que hagués suposat una gran polèmica entre l’art i l’Església. Per tant, els artistes en els 

segles previs utilitzaren l'estratègia de deixar créixer els cabells fins als turmells.91 

 Alguns artistes varen optar per cobrir el cos de la santa amb el pel com si es 

tractés d'una dona salvatge, abrigada amb pel més propi d’animals, a mode de capa 

peluda que recobria els braços, tronc i cames, deixant lliures el rostre, les mans, el pit i 

els peus. Es tracta d’un recurs per representar a la dona salvatge que habita en la 

naturalesa, al·ludint a aquell moment de aïllament, reservant-se en la representació de 

l’ascensió on Magdalena es elevada al cels pels àngels,
92

 de manera que les formes del 

cos es podrien percebre però sense que semblés indecorós com en l’Altar de Santa 

Maria Magdalena de Tilman Riemenschneider (1492) o ja una Maria Magdalena de 

Gregor Erhart (1510)93
 on es veu una nova concepció del nu arribant a semblar-se a una 

Venus Púdica atès l'avançat de la cronologia. 

 Per tant, en elles es veu un canvi de mentalitat, on encara es present una 

cabellera llarga que tapa els seus genitals però que deixa insinuar la forma del cos. 
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8. RECAPITULACIÓ FINAL 

 Tal i com hem pogut observar al llarg d'aquest treball la figura de Maria 

Magdalena demostra ser un pilar clau per l'art en l'edat mitjana, ja que acull gran 

diversitat de representacions i atributs que enriquiren l'art religiós, no tant sols pictòric, 

sinó que també fou inclosa en les temàtiques emprades per l'escultura com els capitells i 

en els vitralls i mosaics de les grans catedrals. 

 La figura de Maria Magdalena ha suposat un repte en l'elaboració del treball a 

causa de la gran quantitat d'imatges conservades de la santa. S'ha vist una desmesurada 

quantitat d'imatges de la mateixa manera que s'ha observat l'abundància d'iconografia 

que va anar creixent a mesura que guanyava popularitat al llarg dels segles, la qual cosa 

ha implicat una dificultosa gestió de tota la informació recabada. 

 A causa d’aquesta profusió d’iconografies de la santa, l'estudi s’ha hagut de 

centrar en l’evolució de determinades representacions de Maria Magdalena d'entre els 

segles III i XV a partir d’una selecció d’escenes on es representava la vida de la santa a 

partir de les fonts canòniques i apòcrifes, amb la qual cosa, es va decidir tractar en 

menor mesura les representacions del retrat individual.  

 Per una banda, varem considerar començar l'estudi per l'escena de la visitació de 

les Santes Dones al Sant Sepulcre i no seguir l'ordre cronològic establert per les fonts 

canòniques i apòcrifes, ja que varem trobar oportú iniciar la investigació per una de les 

obres més antigues, la qual segurament va servir com a model per les posteriors 

representacions de la Magdalena. 

 Pel que respecta entre els models d'Orient i Occident, cada territori es va 

decantar per una versió o una altra de les sagrades escriptures. Per una banda, Orient 

que acollí en major freqüència la versió de Sant Mateu, la qual cosa suposava la aparició 

de dues dones. Per contra, Occident es va decantar per la versió de Sant Marc, on 

incloïa una tercera dona, donant així el nom de les “Tres Maries”. Això suposa ja un 

canvi en les iconografies entre territoris i per tant aniran per camins separats. 

 Per altra banda, s'han trobat dificultats alhora de diferenciar la Magdalena entre 

les Tres Maries, ja que fonamentalment les figures eren representades de manera 

idèntica, portant els mateixos vestits, acompanyada cada una dels vas d'ungüent i amb 

isocefàlia. 

 Finalment, hem trobat fusions amb altres escenes del mateix cicle durant els 

segles XIV i XV, que suposa la inclusió d'altres personatges en l'escena de la Visitació al 
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Sepulcre. Estem parlant dels soldats romans dormint vora el sepulcre. Per tant, hem 

extret la conclusió que podria tractar-se d'una escena de transició entre el moment en 

que Crist acaba de ressuscitar i la Visitació de les Santes Dones. 

 

 En el cas de les escenes de la Crucifixió, Davallament i Lamentació han variat 

quant a la evolució de la figura de Maria Magdalena. En el cas de la Crucifixió s'ha 

presentat una Magdalena agenollada i abraçada a la creu que formarà part de l'evolució 

d'aquesta escena en tota l'edat mitjana, tot i que s'han vist diversos exemples que han 

trencat amb aquesta representació per la inclusió de les mans orants o els braços 

aixecats. 

 Pel que fa en el Davallament, varem trobar oportú començar per la primera 

recreació coneguda, el Codex Egberti del S. X, on tot i que no apareix Maria 

Magdalena, es va considerar interessant fer esment de la paulatina inclusió de 

personatges dintre de l'escena, fruit de diferents textos apòcrifs del S. IX que permetran 

l'enriquiment de l'escena introduint les santes dones en el s. XII entre les quals s'hi troba 

Maria Magdalena com és el cas del Davallament de Benedetto Antelami de 1178. 

 Per altra banda, la representació de la Magdalena, en aquest context, no sofrirà 

gaires canvis fins al S. XV, on es presentarà amb una gran combinació de postures: 

aferrada a la creu, besant la mà de Crist al costat de la Verge, o amb les mans creuades 

de la mateixa manera que s'havia representat en la escena de la Crucifixió. 

 Finalment l'escena de la Lamentació tindrà una gran desenvolupament en els 

segles XIV i XV, tot i tenir el seu origen en el Threnos bizantí. Maria Magdalena estarà 

situada en els peus de Crist, fent referencia a la unció de Betània (Lc, 7, 38). Es veuran 

diferents variants quant a la disposició dels cabells, ja que en alguns exemples tindrà els 

cabells amollats i d'altres que els tindrà tapats per un vel. 

 Les mans en l'aire serà una representació recurrent en la Lamentació, fruit de la 

tradició paleocristiana provinent de les catacumbes romanes. 

 En els darrers segles del l'art medieval es manifesten actituds més doloroses i 

expressives, on es presentarà a Maria Magdalena amb les mans a la cara o en actitud 

orant. 

 A més, el vas d'ungüent, tot i que serà un component assignat a les 

representacions individuals o en relació a les santes dones, es veurà també en algunes  

composicions grupals com en l'escena de la Lamentació, reposat baix els seus peus o 

pròxim a ella, per la millor identificació de la santa. 
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 El Noli me tangere serà la segona representació més antiga en el nostre estudi, ja 

que la primera es presenta en el S. IV a Occident. 

 En l'anàlisi comparatiu entre Orient i Occident hem tengut en compte que es 

basaran en diferents textos. Els artistes bizantins es centren en la versió de Sant Mateu 

on es representarà la Chairete, és a dir, l'encontre de Crist amb dues Maries, ja que a 

Bizanci no concebien que Crist ressuscitat fou vist per altres abans que la Verge. 

Aquesta versió però també s'ha vist en obres d'Occident, tot i que habitualment seguiran 

la versió de Sant Joan on Maria Magdalena és la primera en veure a Crist ressuscitat. 

 S'ha pogut comparar diverses obres on la majoria d'escenes es situaven dintre 

d'un jardí tancat i d'entre els dos personatges es troba un arbre. Ens ha sorprès no trobar 

cap referència sobre aquesta composició i per tant, hem donat la hipòtesis que feia 

referencia al text de Sant Joan on Maria Magdalena va confondre a Crist amb l'hortolà. 

Per tant, els artistes varen situar aquesta escena en un jardí per tal de fer referència a 

l'hortolà. En tot cas, podríem relacionar-ho amb els estudis de Tina Sabater, on fa 

referència als models de la pintura italiana del tercer quart del S. XIV, donant espacial 

atenció al paisatge de l'entorn. 

  Hem trobat oportú mencionar les llàgrimes de Maria Magdalena, que tot i ser un 

tret característic de la santa en les fonts literàries, no son tantes les imatges on la 

Magdalena plori. Dintre d’aquesta representació es poden veure exemples on la santa 

presenta els ulls vermells en la escena de la Crucifixió, de tal manera que s’experimenta 

una aproximació a aquelles llàgrimes del personatge.  

 Finalment seguint la història de Maria Magdalena el tema en el qual la santa 

conta la noticia de la Resurrecció de Crist als deixebles no es representa gairebé 

artísticament, si bé s'han trobat alguns exemples com en el Salteri de Sant Albans o en el 

Retaule de Santa Maria Magdalena. 

 La figura de la pecadora s'ha de tenir primerament en compte que serà un tema 

exclusivament occidental i a més s'introduirà a partir del S. IX, per tant, no trobarem 

exemples en l'art oriental, ja que la figura de la pecadora és fruit d'una confusió de tres 

personatges en una “única magdalena” de Gregori Magne: Maria de Magdala és aquella 

de la que li expulsaren set dimonis, després trobam la pecadora a Casa de Simó i 

finalment, Maria de Betània. 

 Maria Magdalena serà representada majoritàriament agenollada, eixugant-li els 

peus a Crist amb la seva cabellera, contribuint al símbol del penediment. 



27 

 Però també se la va confondre amb Maria de Betània, ja que aquesta en el 

passatge de Sant Joan va rompre l'alabastre de perfum sobre el seu cap, i per tant, 

s'altera en aquest cas la representació en algunes obres d'art. 

 A partir del S. XIII cobrarà prestigi i s'expandirà la seva representació en altres 

arts plàstiques com seran els capitells i vidrieres. 

 Per altra banda, s'han trobat pocs exemples que recorrin al tema de la pecadora 

de la qual Crist va fer sortir els set dimonis. De fet hem destacat l'obra de Giotto com 

una de les poques referències on es representa aquesta personatge. 

 

 Després de l'Ascensió de Crist hem considerat fer referència a les diferents 

llegendes sorgides en l'àmbit occidental i en l'oriental. 

 Segons la llegenda oriental, Maria Magdalena es situa a Roma i Efesi. En 

aquesta història es clau la presència de l'ou de Pasqua, que serà un atribut identificador 

de la santa com Icona en la tradició ortodoxa. D'aquesta llegenda, tot i ser pròpia de 

l'àmbit oriental, hem pogut trobar exemples en el territori espanyol com és el cas de les 

pintures murals del convent de Sant Pablo de Peñafiel del S. XIV. 

 En contradicció apareix la llegenda Occidental en el qual es veu la presència de 

la Llegenda àuria de Jacopo de Voràgine en el S. XIII, on s'explica que Maria 

Magdalena arribà a Marsella en una barca i convertí al príncep del lloc. Posteriorment 

es retirarà a la penitència a Saint Baume. 

 Així mateix hem observat que hi ha una predilecció per la representació de la 

santa en vaixell, encara que s'han vist exemples on Maria Magdalena es presenta davant 

el príncep de Marsella o predicant als habitants del lloc. 

 

 Finalment, hem trobat convenient separar la representació de figura de la santa 

Eremita del cicle de Marsella i dedicar-li un apartat propi ja que es convertirà en una 

figura clau en l'edat mitjana com a símbol de penediment i de redempció. 

 Després d’Eva com a pecadora i la Verge com la bondat, la Magdalena seria la 

clau per obtenir la salvació per a aquelles dones que no optaven per a una vida monacal. 

Per tant, l'església occidental va impulsar aquesta imatge a partir de les reformes 

gregorianes del S. XI. 

 Per altra banda, cal tenir present que es fusionarà amb Maria Egipcíaca, per la 

qual cosa donarà el resultat d'una jove nua, revestida pels seus cabells, les quals es 

diferenciaran pels diferents atributs que porten cada una d'elles. La representació per 
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tant de Maria Magdalena sofrirà canvis al llarg dels segles. Primerament els artistes per 

no causar polèmica entre l'art i l'església varen utilitzar la seva cabellera com a vestit 

que arribarà fins als turmells. A mesura que s'avança en el temps, els cabells opten per 

convertir-se en una capa peluda com si fos una dona salvatge i a finals del S. XV i 

començaments del segle XVI es veurà la incorporació del nu com una recurs decorós 

assimilant-se a una Venus Púdica. 

  

En conclusió, malgrat la dispersió d’imatges que es conserven, ha estat 

interesant veure les creences que tenien en l’edat mitjana a Occident i Orient sobre la 

figura de Maria Magdalena. Serví d’inspiració als artistes per representar-la en les 

diferents arts: pintura, escultura, vidre, miniatura, etc... amb una gran varietat de 

postures i atributs, convertint-la així en una de les santes més venerades durant l’edat 

mitjana i l’edat moderna.  
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Fig. 1 

Detall de la pintura mural del Baptisteri de Dura Europos. Anònim, h. 240-245, pintura 

sobre guix, 95 x 140 cm. Yale University Art Gallery. Recuperat el 10 de maig de 2016 

a: http://artgallery.yale.edu/collections/objects/34496 
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Fig. 2. 

Visitació de les Tres Maries al Sant Sepulcre. Salteri de St Albans. 1123 − 1135. Abadía 

de San Albans, Londres. Recuperat el 15 de maig de 2016 a: 

https://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter/english/commentary/page050.shtml 



39 

 

 

Fig. 3. 

El plany sobre el Crist mort. Mestre del Retaule de la Passió. S. XIV. Pintura al tremp 

sobre fusta. 198 x 300 cm. Museu diocesà (Palma de Mallorca) 
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Fig. 4. 

El Davallament. Abans de 1443. Oli sobre taula 204,5 x 261,5 cm. Museo del Prado. 

Recuperat el 15 de maig de 2016 a: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/el-descendimiento/856d822add22-4425-bebd-920a1d416aa7 
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Fig.5. 

Noli me tangere. Pedra. Capitell de l'església del monestir de Santa María la Real de 

Aguilar de Campoo. (Palencia, Espanya). Segle XII-XIII. Recuperat el 21 de maig de 

2016 a: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Capitel_de_Sta_Mar%C3

%ADa_la_Real_%28Aguilar_de_Campoo%29_M.A.N._Inv.50201_01.jpg/659px-

Capitel_de_Sta_Mar%C3%ADa_la_Real_%28Aguilar_de_Campoo%29_M.A.N._Inv.5

0201_01.jpg 
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Fig. 6. 

Noli me tangere. Pintura al fresc. Giotto di Bondone. 1302-1306. Basílica de San 

Francisco d'Assís. Recuperat el 21 de maig de 2016 a:  

http://arteinternacional.blogspot.com.es/2010/01/pintura-gotica-italiana-del-

treccento_04.html 
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Fig. 7.  

Taula de la unció. Retaule major de la catedral vella de Salamanca (Espanya), mitjans 

del s. XV. Recuperat el 23 de maig de 2016 a: 

http://www.artehistoria.com/v2/obras/21514.ht 
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Fig. 8. 

Santa Maria Magdalena amb l’ou de Pasqua i el donant al seus peus. 1340-1350. Pintura 

al fresc. Procedent de l’Església de San Pablo de Peñafiel.  

Recuperat el 8 de juny de 2016 a: 

http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoValladolid/es/Plantilla100Detall

eFeed/1258120723259/Evento/1284251539303/Comunicacion 
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Fig. 9. 

Viatge de Maria Magdalena a Marsella. (Posterior a 1313)  Assís. Capella de la 

Magdalena. Recuperat el 20 de maig de 2016 a:  

https://caminosdispersos.files.wordpress.com/2011/02/giotto-scenes-from- the-life-of-

mary-magdalene-mary-magdalenes-voyage-to-marseilles-1320s.jpg 
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Fig. 10. 

Maria Magdalena puja als cels assistida pels àngels durant les hores canòniques. Escola 

de Giotto (posterior a 1313). Assis, Capella de la Magdalena. Recuperat el 20 de maig 

de 2016 a: http://www.artehistoria.com/v2/obras/15397.htm 

 

 

 


