
MAJESTAT BATLLÓ: 
 
Per analitzar una obra pictòrica cal seguir els següents         
pasos: 
 

1. Fitxa técnica:  
Títol: Majestat Batlló 
Autor: Desconegut  
Cronologia: MItjans del segle XII 
Tipologia: Exempta 
Material: Fusta de xiprer policromada  
Mides: 1,56 m x 1,20 m 
Estil: Romànic 
Tema: Religiós, Crist en Majestat  
Localització: MNAC, Barcelona. 
 

2. Context històric:  
Estem a l´edat mitjana.  
Al final del s.X, l’Europa cristiana assoleix estabilitat        
gràcies a la tranquil·litat entre els regnes , el feudalisme i la supremacia de l'església,               
la influència de la monarquia, el creixement econòmic i demogràfic, el           
desenvolupament de les ciutats i enriquiment comercial i a l’època de les croades i              
les peregrinacions. 
Es un estil que varia segons el lloc igual que les seves influències. Es poden distingir tres                 
etapes en l’evolució de l’art romànic: 

- Primer romànic, (segle X i segle XI) 
- Romànic ple (final del segle XI fins a mitjans del segle XIII) 
- Romànic tardà (mitjans del segle XII fins als primers anys del segle XIII). 

Aquesta obra va ser comprada al 1914 per Enric Batlló, d’aquí el seu nom. Va ser donada                 
a Barcelona perquè formés part del MNAC. És una de les poques majestats catalanes              
policromades conservada casi per complet.  
 

3. Anàlisis formal: 
Es tracta d’una representació de Crist crucificat triomfant, una escultura simètrica, rígida i             
geomètrica. Li falten dits de les mans i ha perdut els peus 

- Tipologia: És una escultura exempta d’interès frontal 
- Realista/abstracte: És molt poc realista. Trobem també una desproporció del cos:           

gairebé hi ha la mateixa distància del cap als peus, que d´una ma a l´altra. 
- Expressió: Té una expressió serena, no sent cap mena de dolor físic o psíquic. 
- Temps: És temporal ja que representa a Crist crucificat. 
- Textura: Generalment és llisa, a excepció dels cabells i de la barba que tenen unes               

ralles que intenten imitar als cabells reals. Els plecs que hi ha a la tunica.En la                
vestimenta també trobem la mateixa rigidesa i geometrització; llarga túnica          
anomenada manicata lligada amb un cíngol, decorada amb motius florals inscrits en            
cercles de color vermell i blau.  

- Un sol bloc o més: Es una obra articulada, podem veure que els braços són               
independents, al igual que el cap. La creu també està feta de blocs diferents.  



- Punt de vista: És multifacial ja que pot observar-se des de diferents punts tot i que                
només interesa la part de davant on es situa el Crist. 

- Tècnica: Fet mitjançant el tallat pintada al tremp. 
- Material: Està fet de fusta  
- Color: És policromat, utilitza els colors primaris, el blau i el vermell  
- LLum: Els pocs plecs simètrics i geomètrics que té a les mànigues,a la cintura,i els               

seus cabells geomètrics creen ombres. 
- Moviment I Ritme: és hieràtic, no te moviment 
- Elements decoratius: A la creu hi han 3 franges de colors, a la central, al blau,                

podem veure una escriptura en llatí que diu Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, és a              
dir, Jesús de Nazaret, rei dels jueus. La tunica manicata té un estampat de diferents               
dibuixos florals i cercles  , a la cintura, té un cinturó, el cíngol. 

- Grup escultòric o individual: és individual  
- Posició: està crucificat, amb els dos braços clavats i els peus ( que no s’han               

conservat) també. Té el cap ajupit i una mica torçat mirant cap avall 
- Composició: És tancada. 

 
A la part posterior de la creu hi ha un forat i les restes d’un agnus Dei, l’anyell                  
que representa la mort i resurrecció de Jesús, de color vermell i blau verdós i               
unes inscripcions, actualment inintel··ligibles. També, al braç vertical, damunt del cap            
de Crist, hi ha una inscripció en llatí “Ihs nazarenus reix iv deorum” (Jesús natzarè,               
rei  dels   jueu. 

  
 

4. Estil  característiques:  
Tant la pintura com la escultura romànica, representen passatges bíblics per als anlfabets.             
Centrant-nos en l’escultura concretament, la funció de la majoria d’elles era decorar els             
edificis religiosos, d'esglésies i de monestirs. Eren de fusta i representaven a Maria             
com a sedes sapientiae, la mare de Déu amb l’infant assegut a la falda, la crucifixió de                 
Jesús que pot ser representat com a triomfant, sense dolor, és a dir diví, i seré o sofrent,                  
mostrant dolor, humà. També es pot representar a Jesús crucificat vestit, aquest rep el              
nom de Majestat. També es pot representar el davallament de la creu, que representa el               
moment en el que baixen el cos de Jesús de la creu. 
Cap d’aquestes era naturalista, totes eren simetriques, rígides, hieràtiques i sense cap            
mena d’expressió. L'ús dels colors vius era comú.  
 

5. Anàlisi conceptual: 
La funció d’aquesta escultura era religiosa i didàctica, volien ensenyar als camperols que             
no sabien llegir, el poder de Déu, que regnava la terra fins i tot després de la seva mort.                   
Volien mostrar el poder diví.  
 

6. Models i influències:  
El hieratisme i la frontalitat d’aquesta escultura tenen un clar referent en la iconografia              
bizantina arribada des d´Itàlia. La obra que inspira a Majestat Batlló, va ser el Volto Santo                
di Lucca, es veuen semblances la túnica de tots dos que recorden als teixits orientals.               
Majestat Batlló és un referent i model escultòric important en el l’art romànic català. 
Art paleocristià fins al bizantí. Genera influències posteriors. 


