
LES VIRGO LACTANS 

Santiago Serrano Maya 

Al Museu Nacional d' Art de Catalunya es troben dues pintures 
relacionades amb Cervera: La Mare de Déu de la Llet, atribuida a Ramon 
de Mur, cap a 1415-1425, i, que fou portada des de laParroquiadeNostra 
Sen y ora del Coll de les Sabines, i una Verge Apocalíptica, procedent del 
Convent de Sant Domenec; les dues es troben a la mateixa sala, dedica
da al gotic catala. 

Les dues són epifanies de la Verge i el Nen. Com a totes les obres 
d'art, i per tant les pintures, són finestres que ens mostren el món de 
1' artista, a més a més del que es representa, també la vida quotidiana de 
1' artista hi esta reflectida. En la pintura de la Verge de la Llet, tenim 
representats a dos personatges centrals, la Verge i el N en, que estan vestits 
i ornats amb elements que corresponen al sectors alts de la societat, seient 
en un sitial que recorda a un tron i un cor d' angels real~a la idea. Malgrat 
la certa rigidesa de les figures, ja no recorda a un canon, a una forma de 
representar les figures divines pre-establerta com la del rom~mic ante
rior. Cal destacar el ros dels cabells i la blancor de la pell tant de la verge 
com del nen. Atributs molt apreciats per les clases altes, i tan estranys en 
un poble semític al que pertanyen els representats. 

La tradició de representar a la divinidad té dos vesants: una dona va 
eixugar la suor de Jesús durant la pujada al Calvari, i al mocador s'hi va 
fixar miraculosament el rostre de Crist. Per aixo aquella imatge es va 
coneixer com acheropita, no feta perla ma de l'home, i aquella dona va 
rebre el nom de Veronica, és a dir, la personificació de verum icon, de la 

43 



veritable imatge de Crist. Els pintors bizantins d'icones es basaven en 
aquesta hipoh~tica imatge, així com en una altra tradició que assegurava 
que 1' evangelista Sant Lluc havia realitzat el retrat de Maria. Els pintors 
durant un llarg període encara mantingueren en les seues 'madonnes' 
fortes influencies bizantines, perque es pensava que corresponien a 
faccions fisionomiques autentiques, i per tant, d'alguna manera aquells 
rostres atresoraven poders miraculosos. La coloració citrina de la pell, 
els ulls ametllats, les cares allargassades, resultaven per aquells pintors 
no un arca'isme, sinó més aviat una prova de la seua autenticitat, i, de 
correcció antropologica en termes modems. 

La imatge de la Verge de la Llet ens preludia el Renaixement; les 
figures han perdut el hieratisme i la fidelitat al model inicial. El 
Renaixement va iniciar-se quan els artistes varen decidir abandonar poc 
a poc les icones (que en grec significa precisament «imatge», per tant, 
quan abandonaren les «imatges» ), i buscaren endolcir les seues obres 
prenent apunts del natural. Aquell pas, que consistia a desproveir 1' obra 
de poder taumatúrgic, pero dotant-la d'expressivitat artística, fou 
segurament un dels pass os més importants de la historia de 1' art. Pero 
tan sols a Italia i a Flandes la be Ilesa de 1' obrad' art va arribar a triomfar, 
cosa que no va succeir a les nos tres terres, que seguiren pintant i adquirint 
icones bizantines fins el segle XVII. 

Els nens en la historia de la humanitat han sigut un bé molt preuat i 
escas; la mortalitat infantil era alta en totes les clases socials, i com és 
clar, molt més en les clases més desprotegides. El dolor que produeix la 
mort dels fills fa que els pares de la edat mitjana parlin molt poc com 
tals, els seus sentiments i actituds respecte als seus fills, els seus ideals i 
expectatives es posen de manifest a través dels seus actes o d' altres 
testimonis que a vegades són els propis fills. El moment del partera el 
pas més difícil pel no u nat, pero abans s' exhorta va a les mares tant en les 
obres cultes com populars en tenir cura de les seves actituds. Així, els 
nens concebuts en dies prohibits en 1' any eclesiastic eren considerats 
per alguns predicadors com éssers marcats des del principi per aquell 
pecat del seus pares. Una vegada embarassades les mares eren animades 
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a tenir idees, sentir emocions i practicar les virtuts que contribu'issin a 
configurar la mentalitat del fetus. 

El part estava en mans de la llevadora, qui rebia al nou nat, tallava i 
lligava el cordó umbilical a quatre dits de longitut, rentava o banyava al 
nen, el fregava amb sal i a vegades li aplicava petals de roses o meL 1 li 
netejava, amb el dit untat en mel, el paladar i les genives pera lliurar-los 
de mucoses. 

Era costum de 1' epoca i esta va es tesa per tot Europa, envenar els 
membres del nadó formant un embolcall que embolicava les carnes i a 
vegades també els bra9os deis nens; ús que continuava durant els primers 
anys deis nens, aixo es feia per a evitar deformitats que es pensava es 
produ'ien per manca de flu'ids i de calor. Es creia que si no es feien aquestes 
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operacions els nens tindrien els cossos deformats i en especial les carnes 
quedarien tortes. Aquesta practica fou molt estesa fins al punt que va 
passar a America amb la colonització, mantenint-se fins a mitjans del 
segle passat, amb la mateixa argumentació. Aquesta practica es pot ob
servar en el relleu del retaule de pedra procedent de 1' església de Sant 
Domenec de Cervera que es troba dins la col·lecció del Museu comarcal 
de Cervera. 

La por a la malformació deis nens venia donada per la idea que els 
nens deformes o amb retard mental eren uns substituts sobrenaturals 
deis nens originals. Es va cristianitzar en la noció del "engendro" un 
nen-dimoni, deixat pel Diable en sustitució del nen huma. La idea de 
!'engendro va conduir a practiques extraordinaries i brutals. També els 
parts múltiples, en particular bessons, produ'ien temors; s'acusava a la 
mare d' adulteri i es matava, abandonava o refusava a un nen i es deixava 
viure a l'altre considerat legítim. En una societat basada en el militar i 
1' agricultura, la presencia de les nenes feien nosa, llavors amb elles es 
practicava infanticidi negant-los els aliments. 

A partir de la superació del part, el nen depenia sobre tot d'una cosa: 
la possibilitat de ser amamantat amb llet de bona qualitat. Per les 
informacions que es tenen, sembla ser que les dones de les classes altes 
tenien el costum de llogar dides. Els primers temps les dides anaven a 
les cases principals per a alletar als nadons, pero posteriorment era el 
nado el que marxava a la casa de la dida durant els seus primers anys. La 
qualitat de la llet estava determinada per la qualitat de la dida, aleshores 
el que es pretenia era que la dida tingues una bona alimentació que 
traspassava al lactant a través de la llet. Així dones, la dida no podia 
beure vins forts, ni aliments crus i si el nen esta va malalt els medicaments 
també passaven a través de la llet de la dida. 

L'Església i una serie de pensadors i metges de l'epoca van plantejar
se que el millor pel nadó era la llet materna i 1' alletament de la propia 
mare; llavors la representació ideal de la mare era aquella que alleta al 
seu nadó, la Virgo lactans. 

A Europa, aquesta iconografia apareix en al segle IX, a la coberta 
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deis Evangelis; i des del 
segle XII, és un tema 
cada vegada més 
destacat a la pintura i 
1' escultura, en especial 
a Italia, pero també es 
dóna en altres pai'sos. 

Bellino Bissolo, au
tor al segle XIII del 
Liber legum moralium, 
diu: "tota planta extreu 
la seva for9a de les 
seves arrels, llavors la 
llet materna configura 
millor la naturalesa del 
nen i obra malament la 
mare que priva al seu fill 
d' aquesta font de 
nutrició i crian9a". 

La iconografía de les 
Lactatios, que va anar 
arraconant !'iconografía de la vera imatge, té a més a més del vessant 
d' innovació artística on 1' autor es desprén d' una closca que 1' obligava a 
ser un mer reproductor d'una icona que es manté inalterable en el temps, 
a ser un creador, un interpret de la imatge religiosa, procés que culminara 
al renaixement amb l'ús de models a la pintura religiosa. Pero com s'ha 
intentat ressenyar a 1' article, també tenien un trencant que podríem dir 
publicitari en termes actuals, i era 1' intent que els nadons fossin alletats 
perles seves mares, una idea actual, deis nostres dies. Si ara anem a un 
ambulatori veurem cartells de propaganda, icons, que criden a 
1' alletament matem com el millor per al nadó a 1' igual que es ve dient 
des del segle IX. 
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La Festa de Sant Magí a Cervera 
2on. CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FESTA DE SANT 

MAGÍ A CERVERA 

BASES DEL CONCURS 
1.- L' Associació Amics de Sant Magí convoca el Concurs de Fotografia: La Festa de 

Sant Magí a Cervera. 
2.- Les obres han de ser originals i inedites. Un mateix autor pot presentar un maxim 

de tres obres, pero es qualificaran individualment i no en el seu conjunt. No es 
podran considerar obres ja premiades en al tres concursos. 

3.- El format de les fotografies haura de ser de 20 x 30 cm. 
4.- El tema de les fotografies ha de ser una imatge relacionada ambla Festa de Sant 

Magí a Cervera. 
5.- Les obres han de ser trameses al Centre Municipal de Cultura (c. Major, 115, 2n 

-25200 Cervera-). S'admetran originals fins al dia 10 de setembre de 2004 a les 
14.00h. 

6.- Les obres hauran de portar un títol i anar signades amb pseudonim, i en una plica 
tan cada, on a la part de fora figurara el pseudonim i títol de 1' obra; 1' autor/a fara 
constar el seu nom, cognom, adre9a, telefon i títol de l' obra. 

7.- Les obres presentades s'exposaran, en una mostra inclosa en la programació de 
les activitats de la setmana de la Isagoge de la Festa Major de Cervera. 

8.- Els premis, records exclusius dissenyats pel certamen, seran lliurats en el decurs 
de la inauguració de 1' exposició. 

9.- Les obres no premiades podran recuperar-se al C.M.C., en un termini de 60 díes, 
comptats a partir de la data de 1' atorgament deis premis de les obres guanyadores 
d'aquesta edició. 

10.- El fotograf oficial de la festa és el que presideíx el jurat. 
11.- Els autors autoritzen a 1' Associació Amics de Sant Magí a guardar en els seus 

arxíus una copia de totes les obres presentades i a poder-les exposar i editar si és 
el cas, fent constar el nom de l' autor. 

12.- Les obres premiades passaran a ser propietat del' Associacíó Amics de Sant 
Magí, que es reserva el dret de publicar-les, amb el compromís de fer constar el 
nom de l' autor. 

13.- Els participants al concurs accepten aquestes bases i la decisió del jura t. 
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