
Macià Bonafè va ser una de les figures més 
rellevants pel que fa a la talla en fusta al se-
gle XV. Tot i això, segueix sent una figura poc 
estudiada degut a la poca quantitat d’obres 
seves conservades. S’han pogut documen-
tar fins a tretze obres del taller de Bonafè, 
però només se’n conserven dues: el cadirat 
del convent de Sant Francesc, a la ciutat de 
Mallorca1, i el cor baix de la Catedral de Bar-
celona. 

No obstant això, recentment hi ha propostes 
que reobren el debat sobre el tallista. La més 
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Macià Bonafè: descobreix l’obra d’un dels tallistes 
més prolífics del segle XV a Catalunya

recent és la de Joaquim Graupera, que sos-
té en aquest article que el conjunt de seitals 
distribuïts per algunes de les capelles laterals 
de Santa Maria del Mar podrien tractar-se del 
cadirat tallat per Bonafè i que es creia perdut. 
Aquestes hipòtesis plantejades recentment 
conviden a revisar la historiografia sobre l’ar-
tista i a plantejar noves línies de recerca.

Sigui com sigui, el que és cert és que l’obra de 
Bonafè encara presenta grans llacunes mal-
grat la importància que va tenir al Principat 
i al Regne de Mallorca de mitjans del segle 
XV. La seva figura ens permet entendre com 
van funcionar alguns dels tallers tardomedie-

01. Cor baix de la Catedral de Barcelona | ELOI CASTELLS
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Mitjançant l’expecialització en talla de 
retaules i cadirats, Bonafè va arribar a 
coordinar un taller capaç d’emprendre 

encàrrecs complexos.

vals en els que el mestre es convertia en un 
artista-empresari capaç d’assolir diversos 
encàrrecs a la vegada. Mitjançant l’especia-
lització en talla de retaules i cadirats, Bonafè 
va arribar a coordinar un taller capaç d’em-
prendre encàrrecs complexos per a diferents 
clients i en un ampli espai geogràfic. El seu 
taller coordinava la talla d’encàrrecs de for-
ma simultània i en llocs allunyats entre si. 
Això requeria, sobretot, que el mestre tingués 
una xarxa d’homes de confiança capaços de 
tirar endavant projectes en absència seva 
que seguien les directrius establertes per la 
seva traça.

En el contracte per al cadirat del convent 
de framenors a la ciutat de Mallorca, per 
exemple, s’hi especifica que el tallista hauria 
d’aportar els materials necessaris i s’hi es-
tableix un termini de temps per a finalitzar 
l’obra. També s’hi esmenta que els francis-
cans ofereixen allotjament i manutenció al 
mestre i a dos ajudants més que es van des-
plaçar amb Bonafè fins a Mallorca (Llompart, 
1973). 

Gabriel Noguera 

01.  Del cadirat de Sant Francesc de Mallorca es conserven 32 cadires al cor alt del convent dels framenors i 22 a l’església parroquial de Porreres. Algunes 
notícies permeten deduir que una part del cor es va moure a l’absis del mateix convent l’any 1611 (Garí, 1990) i que els setials en pitjor estat de conservació 
van ser enviats a la nova parròquia de Porreres vers el 1728 (Barceló, 1989).

http://www.academia.edu/30607319/GRAUPERA_GRAUPERA_Joaquim_2016_._Noves_descobertes_sobre_el_cor_g%C3%B2tic_desaparegut_de_Santa_Maria_del_Mar_a_Lambard._Estudis_d_art_medieval._Volum_XXV_2013-_2014_._Institut_d_Estudis_Catalans._Amics_de_l_Art_Rom%C3%A0nic._Barcelona_2016._P%C3%A0gs._249-268


Sens dubte, la capacitat d’ampliar i adaptar 
el seu taller a les necessitats de cada en-
càrrec va ser la que li va permetre gestionar 
comandes de forma simultània. 

Això ho veiem quan encara no havia acabat 
el cadirat del convent franciscà de la ciutat 
de Mallorca (1447-1455), que Bonafè va as-
sumir també l’encàrrec dels cadirats de Sant 
Francesc i Santa Maria de Vilafranca del Pe-
nedès (1451) i el cadirat del convent de Sant 
Agustí a Barcelona (1452).

Pel que fa a l’estil de la seva obra, s’acostu-
ma a dividir en dues etapes. La primera co-
rrespon a un període on es mostren figures 
de cànon curt, plecs densos i rostres arro-
donits. En aquest s’hi adscriuen el cadirat de 
Sant Francesc de Mallorca, el de Santa Maria 
del Mar de Barcelona i el cor de la Catedral 
de Vic. 

Durant la segona etapa creativa de Bonafè, 
fruït de les influències nòrdiques, hi proli-
fera la representació de rostres en primer 
pla, molt expressius i de gran detallisme. 
Un bon exemple d’aquesta etapa el trobem 
al cor baix de la Catedral de Barcelona o en 

encàrrecs fets anteriorment per al convent 
franciscà i la parròquia de Santa Maria, a Vi-
lafranca del Penedès. 

Un aspecte important que cal tenir en comp-
te del taller de Bonafè és la importància dels 
seus clients, que ens indiquen el gran pres-
tigi del que gaudia. Els encàrrecs van anar a 
parar a les catedrals de Barcelona, Manresa 
i Vic, els convents franciscans de la ciutat de 
Mallorca i de Vilafranca del Penedès, per ci-
tar-ne alguns. 

Malgrat aquesta importància, doncs, la figura 
de Bonafè presenta encara moltes incògnites 
i cal estudiar millor les propostes recents que 
reobren el debat sobre el tallista.Per exem-
ple, l’article de Joaquim Graupera ens convi-
da a replantejar les dues etapes estilístiques 
en què tradicionalment s’ha dividit l’obra de 
Bonafè, ja que en aquest primer encàrrec hi 
apareixerien els rostres en primer pla que 
fins ara s’havien entès com un “gir flamen-
quitzant” en la trajectòria del tallista. 

Així doncs, les últimes aportacions en l’estudi 
de Bonafè ens encoratgen a repensar Bonafè 
i a redescobrir la seva obra amb nous ulls.g
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