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Al pis superior o galeria de l’església del Monestir de 
Montserrat, es conserva un retaule que procedeix i que 
havia presidit una de les capelles laterals de dita església, 
però suposem que amb l’arribada d’alguna nova 
tendència artística, la capella fou ornada de bell nou i 
aquest fou desplaçat a la seva actual ubicació; el retaule 
en qüestió conté dues pintures d’un dels pintors més 
destacats de l’anomenada “Escola Natzarena Catalana”, 
ens referim a Claudi Lorenzale.

Claudi Lorenzale. Notes biogràfiques
Claudi Lorenzale Sugrañes (Barcelona, 1814 –  1889), 
estudià a l’Escola de la Llotja de Barcelona, una formació 
que va completar amb diversos viatges a terres italianes. 
L’any 1841 obrí una acadèmia de dibuix i pintura a 
Barcelona; el mateix any fou nomenat tinent director 
supernumerari de la referida Llotja, també fou acadèmic 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de 
Madrid. Casat amb Maria Rogent germana del prestigiós 
arquitecte Elies Rogent. Conreà diversos gèneres, el 
religiós, mitològic, retrat, l’històric, en aquesta darrera 
temàtica realitzà el conegut quadre reivindicatiu dels 
orígens de Catalunya “La creació de l’escut del Comtat de 
Barcelona”  (1843-1844. Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona). Juntament amb 
d’altres pintors difongué a Catalunya la pintura 
anomenada “natzarena o purista”, basada en el ideari 
estètic de retorn o redescobriment de la pintura dels 
italians del primer Renaixement, dotaven les seves 
pintures d’un profund sentiment medievalista, religiós i 
moral, amb una austeritat, simplicitat i puresa en les 
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formes i contorns, certa carència de moviment i 
espacialitat, centrant l’atenció en la figura humana.  

El retaule de Sant Benet
Les dues obres del pintor estan ubicades  en el Retaule de 
Sant Benet (fig. 1), el qual presidia la capella dedicada a 
aquell sant. Segons Josep de C. Laplana fou realitzat l’any 
1886 (possiblement es refereix a l’any en què fou 
col·locat, ja que les pintures d’en Lorenzale estan datades 
un any abans) i patrocinat per la família Sivatte Llopart, 
en aquells moments n’era l’Abat Miquel Muntadas (1809-
1885) que no arribà a veure’l col·locat.

El disseny fou encarregat a l’arquitecte Francesc de Paula 
Villar Lozano, on veiem una arquitectura un tant 
eclèctica.

Té l’estructura o format de tríptic, compost per tres 
pintures (oli sobre tela), acabades amb arc de mig; la 
pintura central (de major grandària que les laterals) conté 
la figura dempeus de Sant Benet, fou realitzada pel també 
pintor català Ramon Padró Pedret1; mentre que les dues 
laterals foren realitzades per  Claudi Lorenzale.

Els Sants que li foren encarregats suposem que tenien 
algun vincle patronímic amb la família mecenes, aquests 
són:

- Sant Carles Borromeu. Signat i datat a l’angle 
inferior dret “C. Lorenzale. 1885”. Ubicat al costat dret. 
(fig. 2)
1 Ramon Padró Pedret (Barcelona, 1848 – Madrid, 1915), estudiar a l’Escola 
de Llotja, establert a Madrid on obtingué la distinció de “pintor de Càmara”; 
conrear diversos gèneres i també es dedicar a la decoració d’interiors, a 
Barcelona col·laborar amb els seus dibuixos  en les publicacions “Lo Nunci” i 
“El Periquito”. El seu germà Tomàs també fou un destacat pintor.

4



D’un fons obscur emergeix la figura dempeus de sant 
Carles, amb vestit cardenalici, du al coll la corda o soga 
amb la qual segons la tradició anava a les processons 
pregant per l’acabament de l’epidèmia de pesta que 
assetjava la ciutat de Milà, amb ambdues mans sosté un 
calze que simbolitza el moment de donar la comunió als 
malalts provocats per l’epidèmia; té el cap inclinat 
lleugerament envers el costat esquerra i la mirada baixa 
envers al públic, du nimbe dins del qual hi ha en lletres 
majúscules el seu nom que l’identifica: SAN CARLOS.

Al Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, es conserva l’esbós preparatori (núm. 
inventari 5509. Signat) (fig.3) de la pintura, amb algunes 
diferències.

- Sant Roc. Signat i datat a l’angle inferior esquerre “C. 
Lorenzale. 1885”. Ubicat al costat esquerra. (fig. 4)

A l’igual que sant Carles, la figura emergeix d’un fons 
obscur, dempeus, barbat, amb el cap inclinat 
lleugerament  cap al costat dret i la mirada baixa envers 
al públic, du nimbe dins del qual hi ha en lletres 
majúscules el seu nom que l’identifica: SAN ROQUE; du 
vestit de pelegrí (túnica a banda i banda d’aquesta les 
petxines o esclavines, mantell i sarró), ja que peregrinà a 
Roma, Jerusalem i Santiago de Compostela; amb la mà 
esquerra sosté el bastó de caminant al capdamunt del 
qual hi ha dues carabasses, mentre que amb la mà dreta 
s’alça el vestit que deixa entreveure la nafra que té a la 
cama dreta, que li ha estat provocada per la pesta que va 
contreure; als peus hi ha un gos que du a la boca un pa, 
al·ludeix al fet miraculós que, quan el sant es retirà al 
bosc malalt, Déu no el deixà desatès i li envià cada dia 
aquest animal amb un pa per alimentar-lo.
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Al Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, es conserven en un mateix dibuix 
(anvers-revers) dos esbossos preparatoris (núm. 
inventari 5748. Signat) (fig.5) de la pintura amb 
diferències.  Cal  esmentar que en aquests no hi ha cap 
atribut que identifiqui al sant.
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Fotografies

Figura 1. Retaule de Sant Benet. (Fotografia. Arxiu Fotogràfic de 
l’Abadia de Montserrat) 
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Figura 2. Sant Carles Borromeu. 
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Figura 3. Esbós de la figura de sant Carles. (Fotografia MNAC. 
Calveras / Mérida / Sagristá)
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Figura 4. Sant Roc. 
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Figura 5. Esbós de la figura de sant Roc. (Fotografia MNAC. Calveras 
/ Mérida / Sagristá)
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