
     “San Francisco predicando aos paxaros” (Basílica superior de Asís, 1298)

“San Francisco predicando aos paxaros” é unha das obras máis interesantes de todas as 
representacións levadas a cabo por Giotto, con episodios da vida do santo de Asís. A obra estaba 
baseada na "Legenda maior" de San Buenaventura, recollendo o pasaxe do capítulo X: "Estando o 
beato Francisco en Bevagna predicou a moitos paxaros os cales, exultantes, alargaban o pescozo, 
batían as ás, abrían os picos, tocábanlle a túnica; e todo isto víano os seus compañeiros que lle 
esperaban no camiño". Giotto ambienta o episodio en plena natureza, unha paisaxe de trazos moi 
sumarios que serve de marco excepcional e convincente para a representación do sermón de San 
Francisco. A figuración dalgunhas árbores e a liña do chan son os únicos elementos para a 
significación do argumento. As súas cores apagadas potencian a forza volumétrica das figuras, á 
vez que se relaciona ambos cunha gama cromática de similares tons. Os paxaros arremuíñanse 
ante as verbas dirixidas polo santo, uns no chan, outros no tronco da árbore da dereita, algúns 
voando libremente ao redor dos dous franciscanos. Giotto, como na escena compañeira desta, o 
“Milagre da fonte”, representa a un acompañante que expresa coa súa faciana a perplexidade do 
que está a acontecer. As súas mans tamén caracterizan a súa reacción. A importancia da escena, o 
que é evidente pola súa localización ás portas da basílica, está determinada por ser un auténtico 
símbolo do camiño polo que optou San Francisco na súa vida e, polo tanto, unha metáfora do 
espírito de pobreza e amor aos compoñentes da Natureza que representa a súa orde. A escena é 
altamente emotiva e clarificadora para o fiel que chega ao templo de Asís para adorar ao santo.  
Sen dúbida, unha das escenas máis simples pero máis aleccionadoras e expresivas de todo o ciclo 
que representou Giotto en Asís. 

Fonte: http://clasesdearte.blogspot.com/2006/10/giotto-san-francisco-predicando-los.html
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