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Ets a l'edifici de l’antic palau de la família Ayamans, comtes de Lloseta.
També és conegut com a Can Despuig i té un nom popular: Ca la Gran
Cristiana.

Què saps per què?
Ja en el segle XIX, hi vivia la senyora Catalina de Zaforteza i de Togores.
Políticament, era una destacada carlina que s'oposava a la reina Isabel II,
hereva de Ferran VII, a qui es volia destronar en virtut de l'anomenada
Llei Sàlica, que impedia que les dones fossin reines d'Espanya. Per aquest
motiu, va esser detinguda i confinada a la seva possessió de Son Angelats,
a Sóller. Però també era una dona que tenia fama de practicar la caritat.
D'aquí el sobrenom que va restar a la casa.
A hores d’ara, aquest vell palau està convertit en un centre de conservació, investigació, exposició i difusió
de molts d'aspectes de la nostra cultura: És el Museu de Mallorca.

Avui no el veuràs tot:
només visitaràs les

SALES D’ART GÒTIC

Anem per feina!
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HOLA!
SOM EN JOAN I N’AGNÉS, I SOM GERMANS.
NO ANAM A ESCOLA, PERQUÈ APRENEM AMB UN MESTRE
PINTOR QUE ENS ENSENYA TOTS ELS SECRETS DE L’OFICI:
DIBUIXAR, COM FER COLORS I MESCLAR-NE, DAURAR, MUNTAR LES
POSTS ON HEM DE PINTAR, ELS NOMS DE LES PARTS QUE TÉ UN
RETAULE, ... I TAMBÉ ENS CONTA MOLTES HISTÒRIES DELS
PERSONATGES QUE QUALQUE DIA HAUREM DE PINTAR.
TOT JUNT, ÉS MOLT COMPLICAT I NECESSITAREN 4 O 5 ANYS
PER APRENDRE-HO I SER MESTRES
PINTORS NOSALTRES TAMBÉ.

Per començar amb bon peu, un poc d’informació:
Fa molts d’anys, un poeta francès, François Villon (1431 – d. 1463) va posar en boca de la seva mare
aquestes paraules tan gràfiques:
Jo som una dona pobra i vella
que no sap res, no sap llegir.
A l’església que vaig, d’on som parroquiana
veig pintat un paradís on hi ha arpes i llaüts
i un infern on cremen els condemnats.
Un em fa por, l’altre, joia i alegria ...
Les imatges que veia la mare de François Villon formaven part segurament d’un retaule. Què era i per a
què servia un retaule?
Com indica el seu nom, el retaule és una peça que es col·locava al darrere de les taules dels altar. Els
retaules gòtics eren generalment de fusta (encara que n’hi havia de fets amb metalls preciosos o de pedra
com el marbre) i representaven la Verge o sants amb escenes de la seva vida.
El poema de François Villon també explica per a què servien: aquelles persones que no sabien llegir ni
escriure podien aprendre Història Sagrada i la vida dels sants a través de les imatges. De fet, tal i com
veuràs, molts de retaules recorden els actuals còmics: una sèrie de vinyetes que narren moments significatius
de la història que es conta.
Per fer un retaule s’encomanava la feina a un mestre pintor, el qual tenia molt poca llibertat d’obra. La
persona o la institució que feia un encàrrec detallava minuciosament les figures que volia, amb quina postura
havien d’estar i, fins i tot, quins colors s’havien d’emprar. Els retaules eren obres cares i per això no és
estrany que els qui els pagaven fessin posar els seus escuts o s’hi fessin retratar com a figures més petites,
generalment agenollats. Aquestes figures reben el nom de donants.
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- Si ets estudiant d’E. PRIMÀRIA, només has de fer les activitats marcades en color
vermell.
- Si ets estudiant d’E. SECUNDÀRIA, has de resoldre les de color vermell i les de color
blau.
A poc a poc, puja per l’escala principal, fins el primer pis on podràs visitar les Sales d’Art Gòtic.
Fes una ullada general a aquesta sala.

Com bé pots veure, hi ha retaules sencers, però també n’hi ha d’incomplets o que només són fragments.
Això es deu a què, quan la pintura gòtica deixà d’estar de moda, els retaules antics se substituïren per altres
més al gust del moment. Molts dels gòtics varen ser destruïts; d’altres, les seves fustes serviren per reforçar
els nous. Aquesta és la raó principal de l’estat de conservació de molts d’ells.

S’ha començat dient que els retaules eren com a grans comics. A partir d’ara tendràs ocasió de comprovar-ho.
Escampa poc a poc la vista per tota la sala i fixa’t bé en tots els retaules.
Localitza el dedicat a Sant Bernat de Claravall. És aquest:
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Pren nota de les dades que s’indiquen en el requadre:
Títol:
Autor:
Any/segle:

SAPS QUI VA SER
SANT BERNAT?
EL MESTRE PINTOR ENS
HO HA EXPLICAT.

Bernat de Claravall va néixer a França cap a l’any 1090. Es va fer monjo de l’abadia de Cîteaux i després
va fundar el monestir de Claraval a l’any 1115.
Va esser un gran reformador de la vida monàstica i ajudà a la fundació de l’orde de monjos-guerrers que
es va conèixer com a Orde del Temple. Morí a Claravall l’any 1153.

Observa atentament la senzillesa d’aquest retaule i les figures que apareixen a cada una de les seves escenes.
Fes-ho bé! Després hauràs de contestar algunes preguntes i fer algunes activitats.
Al centre del retaule es mostra una figura masculina, vestida amb els atributs d’abat. Qui deu ser?

Quins elements permeten sebre que és un abat i no un frare o un monjo qualsevol?
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El retaule de Sant Bernat que tens al davant prové de la capella del Castell del Temple de Palma, l’antiga
Almudaina de Gumâra i va ser recuperat per la Societat Arqueològica Lul·liana, la qual el cedí en dipòsit
al Museu de Mallorca l’any 1969. És d’un gótic primerenc, d’influència francesa.

Escriu almanco un element que permeti deduir-ho:
Quina relació hi ha entre el sant i aquest fet?
Observa ara les escenes laterals: els personatges, que hi succeeix en cada una d’elles, on passa, ... i ara
comprovarem si ho entens!

Has de sebre que el lloc que ocupa la figura principal es diu taula central i que les escenes més petites
que es troben les taules foranes o laterals; a la vegada, cada escena rep el nom d’història o misteri.

A continuació i desordenades tens aquestes quatres escenes significatives de la vida de Sant Bernat.
Fes-ne una lectura atenta:
A: Sant Bernat, mentres celebra una missa, proclama la santedat de Malaquies, quan encara
l’Església no el té com a tal.
B: Sant Bernat, després d’un llarg dejuni, rep llet directament del pit de la Verge Maria com
a recompensa del seu sacrifici.
C: Sant Bernat, retirat en un lloc desèrtic i solitari, estudia la paraula de Déu directament
de la natura que l’envolta.
D: Sant Bernat, tot invocant Déu, expulsa els dimonis que posseïen l’ànima d’un dona vella.
Aquí tens un esquema del retaule per poder fer una de les activitats:

5

Col·loca ara la lletra corresponent a cada misteri al qual fa al·lusió.
Observa la casella D: la que hauria de tenir els dimonis.
Què tenen de particular?

EL MESTRE
PINTOR
TAMBÉ ENS
VA EXPLICAR
EL PERQUÈ
PASSAVA
AIXÒ!

La por al dimoni era tan gran en aquestes èpoques que la gent destrossava o esborrava les seves imatges
per evitar el dany que els pogués fer, sobre tot el mal d’ull. Per això, de vegades, només estàn picats
els ulls, com veuràs més endavant.

Un moment!
Abans de començar a fer feina amb altres retaules, necessites un poc d’informació tècnica

El retaule de Sant Bernat és molt senzill. En canvi, els que veuràs a partir d’ara poden arribar a ser
vertaderament complicats no només per les històries que conten, sinó per la seva estructura. És per això
és que et fa falta conèixer alguns dels noms de les diferents parts que el poden formar.

Observa amb atenció l’esquema següent.
Fixa’t en totes les parts que té: com són, quin lloc ocupen, ... i així podràs fer bé les activitats posteriors
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EL MESTRE HA
INSISTIT MOLT EN QUÈ TANT
EL MEU GERMÀ COM JO ENS
HAVIEN D’APRENDRE AQUESTS NOMS
PER PODER SER UNS BONS PINTORS
EN EL FUTUR. TU TAMBÉ HO NECESSITES
SEBRE PER ENTENDRE EL QUE VEUS
QUAN ETS DAVANT D’UN RETAULE GÒTIC
I NO NOMÉS EN AQUEST MUSEU I
ALTRES, SINÓ TAMBÉ A
MOLTES ESGLÉSIES.

Les parts d’un retaule, segons l’orde dels números que hi ha a l’esquema són:
1: Taula central, del mig o mitjana
2: Taula forana, lateral o del costat
3: Història o misteri
4: Àtic
5: Arquet

6: Entrecarrer o vasa
7: Pedrel·la o bancal
8: Espiga o pinacle
9: Floró
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Localitza ara el retaule dedicat a Santa Quitèria. És aquest:

Pren nota de les dades que s’indiquen en el requadre:

Títol:
Autor:
Any/segle:

Aquest retaule és plenament gòtic, però d’estructura relativament senzilla, segons l’esquema que has
vist. La taula central té la imatge de la santa titular i en els diferents misteris de les taules laterals es
narra detalladament la seva vida. Sempre que vegis un sant o una santa amb una palma a les mans vol
dir que va morir màrtir.
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QUI VA SER
SANTA QUITÈRIA? AL MESTRE
LI AGRADA CONTAR HISTÒRIES
I TAMBÉ ENS HA CONTAT AQUESTA.
I ENS DIU QUE SANTA QUITÈRIA
NO VA EXISTIR MAI!

Cap a l’any 1000, va aparèixer una llegenda sobre el seu martiri i uns varen començar a creure que havia
viscut al segle IV a Galícia; d’altres, deien que a la regió de La Gascunya, a França. Tots, emperò, estan
d’acord en fer-la filla d’un príncep i en què la volien casar a la força.
El cas és que ella volia conservar la virginitat i proclamà la seva fe cristiana. La decapitaren i tiraren el
cos a l’aigua, d’on sortí amb el cap a les mans.
Sovint se la representa en companyia d’un o més cans, perquè era una de les patrones protectores contra
la ràbia, ja que, una vegada, amb una sola mirada, va sebre calmar dos cans que patien aquesta malaltia.

Marca amb una creu els objectes que du en les mans aquesta santa:
Palma

Granera

Llibre

Bàcul
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Fixa’t ara en l’esquema següent i que correspon a aquest retaule:

Què creus que conta la primera escena representada?
Què es veu al darrer dels misteris?
Una de difícil: el vestuari dels personatges, creus que és romà o medieval?

Romà

Marca amb una creu l’objecte que informa que la santa és una màrtir?
Corona

Palma

Granera

Llibre

Quants de misteris hi ha per explicar la vida i el martiri de Santa Quitèria?
4

6

8

10

Hi ha entrecarrers en aquest retaule?

12
Si

No

Si és que no, com s’ha fet la separació entre misteri i misteri?

Hi ha predel·la?

Si

No

En els misteris 3, 10 i 11 es veuen dimonis: tots tenen els ulls picats. Què recordes per què?
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Medieval

Observa els àtics: hi ha representats els quatre evangelistes.
Escriu els noms que hi pots veure:

Atenció!

Vas a començar la darrera part de la feina d’avui.

Localitza el retaule de Sant Nicolau, Sant Antoni i Santa Clara.

Pren nota de les dades que s’indiquen en el requadre:

Títol:
Autor:
Any/segle:
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Quantes taules principals creus que té aquest retaule?

1

2

3

4

Si són tantes, qui és el sant o la santa principal?

QUI VA SER
SANT NICOLAU?
EL MESTRE TAMBÉ ENS
HO HA CONTAT!

Nicolau de Bari va viure en el segle IV i va ser nomenat bisbe de Mira, a Àsia Menor. Des de ben prest
se li atribuïren molts de miracles, tant en vida com després de mort. La seva festa es celebra dia 6 de
desembre i, en el passat, era el començament del Nadal. A l’Edat Mitjana, aquest dia s’elegia un infant
que adoptava el paper de bisbe i li deien el bisbetó. Durant tota la jornada, governava els seus companys
i també els seus mestres. Aquesta festa provoca que, a molts de països, s’atribuís a Sant Nicolau el
costum de donar regals per les festes de Nadal. Per aquest moitu, se’l coneix com a Santa Claus o Père
Noël. El color vermell del vestit actual d’aquest personatge és un invent modern.

Observa amb atenció tot el retaule: les figures que apareixen als costats de Sant Nicolau i les escenes laterals.
Després hauràs de contestar algunes preguntes i fer algunes activitats.
Quin és el sant que està a l’esquerra de Sant Nicolau?
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HE DEMANAT QUI
ERA AQUEST SANT
I EL MESTRE S’HA ENFADAT!
ÉS SANT ANTONI! M’HA DIT CRIDANT.
I ÉS QUE, SEGONS ELL,
JA L’HAVIA DE CONÈIXER.

Antoni va néixer a Egipte, a la segona mitat del segle III. Es retirà a viure al desert l’any 270 i es considera
el fundador de l’eremitisme. Aviat tengué molts de deixebles que varen estendre a seva forma de vida
per tota Europa. Es va fer molt famós pels seus miracles i per les bregues que tenia amb el dimoni. A
Mallorca, la seva festa, el 17 de gener, és la més important de la pagesia, ja que se’l considera protector
dels animals.
Quina és la santa que hi ha a la part dreta?

AQUESTA VEGADA, NO HEM
HAGUT DE PREGUNTAR RES.
AVUI EL MESTRE ESTÀ MÉS
XERRADOR QUE DE COSTUM!

Santa Clara va néixer a Assís (Itàlia) l’any 1193 i va conèixer Sant Francesc d’Assís, que predicava la
pobresa. Va abraçar aquest ideal i fundà la branca femenina de l’Orde de Franciscans. A molts d’indrets,
aquestes monges es coneixen amb el nom de clares o clarisses i a Palma n’ hi ha un convent fundat l’any
1256. Santa Clara morí a 1253 i, en vida, ja se li atribuïen molts de miracles.
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Quins d’aquests elements distingeixen Sant Nicolau?
Palma

Gaiato

Mitra

Bàcul

Llibre

Corona

Campaneta

Llibre

Corona

Campaneta

Llibre

Corona

Campaneta

Quins d’aquests elements distingeixen Santa Clara?
Palma

Gaiato

Mitra

Bàcul

Quins d’aquests elements distingeixen Sant Antoni?
Palma

Gaiato

Mitra

Bàcul

Fixa’t que devora d’un d’ells hi ha una petita figura agenollada.
Aquest personatge és un:

Guerrer

Cavaller

Frare

Capellà

Bisbe

Per què és aquí? (Recorda el que has llegit al començament de la visita!)

Fixa’t ara amb els misteris.
Amb quin del tres titulars tenen relació?

Sant Nicolau

Santa Clara

Sant Antoni

Observa amb atenció la història que conten: els personatges de cada un, què fan, on passa, ... i ara comrpovarem
si ho has entès.
A continuació i desordenades tens les explicacions de les diferents escenes.
Fes-ne una lectura atenta:
A: El sant ressucita tres estudiants que un hostaler havia assessinat per robar-los. L’hostaler
i la seva dona els havien fet trossos i posat dins d’una bota amb aigua i sal.
B: El sant deixa una bossa de doblers a tres pobres al·lotes mentres dormen. Són tan
pobres, que s’haurien d’haver prostituït per mantenir el seu pare, ja molt vell.
C: El sant allibera el jove Adeodat, presoner d’un rei musulmà. L’alliberament té lloc el dia
de Nadal, quan servia la taula del rei.
D: Adeodat, alliberat miraculosament pel sant, apareix al menjador de ca els seus pares
quan aquells celebraven l’aniversari del jove.
E: El sant castiga els lladres que havien robat els béns d’un jueu, el qual els havia confiat
a la protecció d’una imatge seva.
F: El sant apareix en una nau de pelegrins que havia de partir cap a Terra Santa per avisarlos que el dimoni, desfressat de dona, els havia lliurat unes gerres d’oli per oferir al Sant
Sepulcre. Quan els mariners tiraren l’oli a la mar, es calà foc.
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Col·loca ara la lletra coresponent a cada misteri al qual fa al·lusió en aquest esquema:

Observa que aquest retaule és incomplet.
Repassa l’esquema de las parts que pot tenir un retaule.
Quins elements hi falten en aquest?

Observa el fons de les taules dels titulars dels retaules.
De quin color és?
Aquest color daurat s’obtenia amb l’anomenat pa d’or i servia per reflectir la llum dels ciris i les llànties,
així com el dels vitralls i les rosasses que il·luminaven les esglésies. D’aquesta manera, és pretenia
incrementar la devoció dels fidels i provocar sentiments de pietat religiosa mitjançant la presentació
d’unes figures que es troben més enllà del món purament material.

Recorda els sants i santes del tots els retaules que has vist.
Què duen envoltant el cap?

D’aquest cercle que envolta el cap de certes imatges se’n diu aurèola i és la manera d’indicar que un
determinat personatge és un sant o una santa.
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Si vols, en aquest espai pots dibuxar el teu propi retaule. Basta senzill: una taula central i dues taules laterals
amb dos misteris cada una. I li pots afegir les altres parts que vulguis: àtics, una predel·la, qualque floró...
Endavant!

Notes:
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