
Algunhas obras de Jan Van Eyck

Políptico do Carneiro Místico

O primeiro autor do políptico foi Hubert Van Eyck, e despois completada polo seu 
irmán Jan. A familia Vijd (Joos ou Jodocus Vijd e a súa esposa, Isabel Borluut) encargaron 
esta obra para figurar nunha capela da igrexa parroquial de San Xoan Bautista, logo 
catedral de San Bavón, que se estaba a levantar a comenzos do século XV. O doante posuía 
o título de señor de Pamele, xunto a outros postos menores no goberno da cidade. 

Aínda  que  sempre  se  menciona  ó  Carneiro  místico  ó  falar  do  título,  non  é  o 
protagonista absoluto. Ó abrirse os laterais ponse de manifesto a rotunda división en dous 
pisos. O superior céntrao a imaxe solemne e entronizada de Deus maxestuoso, cuberta a 



súa cabeza cunha tiara papal e bendecindo coa súa destra, namentres a ambos lados están 
María e San Xoan Bautista. É o que en Oriente se coñece como a  deesis na que María e 
Xoan son intercesores ante Cristo xuiz e en Occidente forman parte do Xuizo Final, aínda 
que comunmente se sustitúe ó Bautista polo Evanxelista.

A figura divina está bastante repintada, polo que haberá que crer que en orixe foi 
concebida por Hubert e logo transformada polo seu irmán. En boa parte considérase que as 
tres imaxes se deben a Hubert e só foron modificadas por Jan. Certo aspecto de solemne 
icono e a sustitución dun fondo paisaxístico por outro de ouro e cunha tea rica sobre a que 
destacan todos, son outras razóns para citar en apoio da hipótese. 

Nas archivoltas, sobre a cabeza do Pai, lense algunhas inscripcións e son loubanzas 
ó poder de Deus, pero tamén á súa bondade e dozura. No escalón baixo o trono dise que a 
vida eterna irradia da súa cabeza e unha perenne xuventude se manifesta no seu rostro. En 
diversas zonas das vestiduras hai letras e palabras, ás veces sen sentido, aínda que tamén 
se distingue o termo sabaoth, apelativo seu no Antigo Testamento, e a frase rei de reis,  
señor de señores da que San Agustín dicía que con esa expresión non se nomeaba nin ó Pai, 
nin ó Fillo, nin ó Espírito Santo, senón ó mesmo Todopoderoso.

A  Virxe  le  con  atención  nun  libro  aberto.  Leva  unha  coroa  onde  coa  pedrería 
alternan os lirios e as rosas, símbolo da súa pureza e fermosura. A inscripción (hec est 
speciosior sole...) afirma que ela é máis bela que o sol e que toda a armada das estrelas;  
comparada á luz atopouse que era superior. É verdadeiramente o reflexo da luz eterna e un  
espello sen mácula de Deus. Non hai mención ó seu carácter de intercesora. Outro tanto 
cabe dicir do Bautista. Tamén se volve cara ó centro, namentres sostén un libro aberto 
nunha man e sinala a Deus coa outra. A inscripción explica:  He aquí Xoan Bautista, máis  
grande que o home, parello ós anxos, resumo da lei, semente do Evanxeo, voz dos apóstolos,  
silencio dos profetas, lámpada do mundo, testemuña do Señor. É de acordo coa última frase 
polo que sinala á Maxestade divina. 

Xa nos laterais están dous soberbios grupos anxélicos, os que cantan e os que tocan 
instrumentos músicos, como sinalan as correspondentes inscripcións parcialmente borrosas. 
O atril que utilizan os cantores ten talladas unhas soberbias figuras de profetas e un san 
Miguel vencendo ó dragón. Probablemente non sexa un simple motivo ornamental, senón que 
houbo vontade de integralo no programa no que se destacaban varios trazos referidos ó 
Xuizo Final.

As magníficas figuras de Adán e Eva causaron sempre profunda impresión, ata o 
punto  de que  nalgunha  ocasión se loubaron por  enriba de calquera outro  fragmento do 
retablo. Incluso houbo un tempo que se lle chegou a chamar retablo de Adán e Eva. Case 
todos os autores as consideran obra exclusiva de Jan. En vez de destacar os seus corpos 
núos sobre un fondo dourado, creouse unha especie de nicho, cun oscuro sombreado, que as 
fai  resaltar  de  forma  sumamente  plástica,  sen  que  se  confundan  con  esculturas.  Pola 
contra,  a  forte  carnación  con  ese  outro  elemento  volumétrico  confírelles  unha 
extraordinaria  corporeidade.  En  vez  das  formas  proporcionadas,  onde  o  anatómico  se 
estudiou coidadosamente a fin de crear corpos atléticos e belos, dentro dunha tendencia 
idealizadora, Jan escolleu dúas figuras tomadas da realidade, con corpos comúns, non moi 
grandes  de  talla,  anatomicamente  ben  estudiados,  pero  sen  desexo  de  melloralos.  Eva 
destaca  sobre  todo  polas  deformacións  do  groso  ventre,  resultado  do  xeito  de  vestir 
daquel  entón. A súa cabeza tampouco é bela,  incluso se diría que resulta moi vulgar.  A 
semicuberta  nuez  e  a  mazá  que  sostén  Eva  indica  que  estamos  despois  da  caída.  A 
inscripción de Adán indicaba que el nos precipitou na morte e polo estilo é a frase de Eva.

A táboa  central  inferior  presenta  un  delicioso  paisaxe,  que  está  entre  o  locus 
amoenus,  o  lugar  ideal,  prado  cheo  de  árbores,  froitos  e  flores,  absolutamente 
convencional,  tal  como  se  describe  nos  textos  e  se  pinta  no  século  XIV,  e  o  paisaxe 



inventado no obradoiro, pero moi convincente visualmente. As flores e plantas píntanse con 
delicado detalle, resultando ser verdadeiros retratos. No Políptico isto levouse ó extremo, 
como cabía supoñer dados os autores. Analizáronse as plantas e os froitais e viuse que 
existen  bastantes  que  son  alleas  ó  norte  e,  sen  embargo,  frecuentes  en  terras 
mediterráneas, polo que se suxire que foron pintadas por Jan a raíz da súa hipotética viaxe 
a Valencia ou, con seguridade, despois do que fixo pola Península e que o levou ata o reino 
de Granada. 

O Carneiro está en pé sobre o altar con teas vermellas. Do seu costado brota un 
chorro de sangue que se recolle nun cálice, de xeito que así queda clarificada a súa función 
no ciclo. Doce anxos están en torno ó altar que é tamén o trono. Os catro do fondo son 
portadores do que entón se coñece como arma Christi, armas de Cristo, que son os signos 
da paixón:  columna á que foi  atado, lanza que lle  traspasou o corazón, cruz na que foi 
crucificado, coroa de espiñas, esponxa coa que se humedeceron os seus beizos, cravos, etc. 
Os  dous  anxos  primeiros  son  turiferarios,  moven  con  violencia  os  incensarios  que  lle 
corresponden como Deus.

Máis abaixo, opticamente relacionada co Carneiro, está a Fonte da Vida. Provén do 
final do Apocalipse (XXII, 1), como en xeral toda a idea. Este símbolo eucarístico no que se 
cambia a idea de río apocalíptico pola fonte, está presente na arte relixiosa de finais da 
Idade Media, quizá máis no norte que no sur, con variantes múltiples. Aquí hai un pequeno 
estanque cun vástago de metal que culmina nun anxo, namentres a dous niveis xurden os 
canos de auga que se virten nel. Debaixo fíxose unha pequena abertura, de xeito que a auga 
se desparrame, pero é enseguida reconducida a un pequeno canaliño que sigue ata o límite 
da pintura.

Son importantes os personaxes que rodean a Fonte da Vida. Os que visten mantos 
claros, á dereita, que están na súa meirande parte axeonllados, son os apóstoles canónicos, 
ós que se engadíu Paulo. Os que se atopan na beira contraria en actitude similar son os 
profetas. Non se debe esquencer que algunhas tradicións vían nos 24 anciáns apocalípticos 
unha mención ós 12 apóstolos e ós 12 profetas.  Tras os primeiros,  unha moitedume de 
eclesiásticos encabezados por papas, que serían bispos e confesores. Máis atrás saen da 
espesura grupos de mártires, á esquerda, e de virxes, á dereita. 

Nas táboas laterais  identifícanse,  na dereita,  os ermitaños e pelegríns.  Entre o 
grupo destaca a xigantesca figura de san Cristobo, vestido cun enorme manto vermello, 
mancha de cor que contrasta en relación ós tonos cromáticos de ambas táboas laterais. Os 
laterais da esquerda están ocupados polos cabaleiros e os xuices xustos. Os primeiros son 
os soldados de Cristo, tan frecuentes na arte medieval, aínda que o nome se aplica a todos 
os que dan testemuño de Xesús, sexa coa espada, como San Xurxo, ou ofrecendo o seu 
sangue,  como  algúns  mártires.  Algúns  quixeron  ver  entre  os  cabaleiros  a  personaxes 
contemporáneos dos pintores, como ocurre en canto se atopan personaxes sagrados con 
rostros de trazos personalizados.

A técnica  empregada foi  o  óleo.  Fíxose  abundante  uso  das  veladuras,  finísimas 
capas de pintura situadas sobre un fondo máis denso e de cor máis profundo, que matizan 
esa cor, que permiten que se vexa por transparencia, que sobre a cor da carne se distinga 
unha zona máis rubicunda e, sobre todo, que se obteña o efecto de que a pintura brilla e 
ten profundidade real.  Será  característica  da  futura escola  flamenca.  Tecnicamente  é 
nisto onde con toda evidencia é maior a distancia que separa o flamenco do cortesán arte 
internacional. Se houbese que atopar un antecedente destas formas robustas e de grande 
volume, estaría máis na escultura de Claus Sluter que na pintura dalgún contemporáneo 
como  Melchior  Broederlam,  representante  do  gótico  internacional.  O  tremendo 
monumentalismo obtido polo mestre de Dijon (Sluter), a corpulencia das formas, as teas 



con  plegues  virtuosos  algo  quebrados,  contrastan  coas  sinuosas  curvas  dos  pintores 
internacionais. 

Se  se  pechan  as  ás  do  retablo  descúbrese  un  novo  panorama.  Todo  está  máis 
compartimentado, como se vísemos nichos ou ocos reais que se enchen con estatuas. Cando 
non ocorre así, como na Anunciación, os protagonistas visten de branco para non desentonar 
cromaticamente co resto. Na Anunciación da parte alta houbo interés en crear un esceario 
único. É un interior de casa burguesa con fiestras xeminadas á rúa. O anxo, monumental, xa 
está dentro e, portando o ramo de lirios signo da pureza mariana, diríxese coa coñecida 
salutación á Virxe. Esta atópase axeonllada lendo nun libro aberto e vólvese contestando: 
Ecce ancilla Domini (He aquí a escrava do Señor). Pero o letreiro píntase ó revés, como se a 
resposta se dirixise ó alto, a Deus, máis que ó anxo. 

Na zona inferior hai catro grandes nichos enmarcados con arcos e columniñas. As 
dúas centrais ocúpanse con dúas supostas estatuas sobre pedestais cos santos Xoans. Joos 
Vijd e Elisabeth Borluut foron retratados nas táboas laterais inferiores sen concesións: 
non hai asomo de beleza ou signos de nobre dignidade en ningún dos dous.  Son rostros 
duros. 

A Virxe do Chanceler Rolin



Esta obra mestra da pintura retrata a un doante que ten forte poder político. Toda 
a minuciosidade de Jan Van Eyck á hora de pintar amósase nesta pequena táboa de 66 x 62 
cm, dunha excepcional complexidade no compositivo e iconográfico.

O soberbio paisaxe que presenta de fondo despertou a curiosidade de múltiples 
estudiosos mal guiados, que se empeñaron en identificar o inidentificable, deslumbrados 
polo que se lles ofrecía e por unha mala interpretación da arte. Son incribles os esforzos 
por descubrir imaxes de Gante, Bruxas, Xenebra, Lyon, Autun, Maastricht, Lieja, Utrecht, 
etc., que moitos se afanaron en identificar. Non se trata –as cidades de atrás- de nengunha 
delas e ó mesmo tempo son todas. É unha recreación dunha cidade nórdica. 

O chanceler  Rolin  é un personaxe importante a nivel  político.  Estudioso en leis, 
avogado no parlamento de París en 1408, xa ó servicio de Xoan sen Medo, pai de Felipe o 
Bo. Casa moi xove cunha dama de certa importancia e, viúvo, realiza un segundo enlace máis 
vantaxoso. Pronto escala postos no servicio dos duques de Borgoña e en 1422 Felipe o Bo 
faino chanceler. Isto non lle impedíu adicarse ós seus negocios con gran proveito. El é unha 
das excepcións nunha nobreza borgoñona non especialmente rica. As súas rendas eran das 
máis altas. 



Imitando ó  seu señor,  quizás  tratando de presentar  unha  imaxe acorde co  seu 
poder, pode que obedecendo a unha piedade real ou pretendendo un perdón divino ás súas 
faltas, é un dos grandes promotores artísticos do seu tempo. 

O chanceler fíxose representar nesta táboa dun xeito que pode resultar un pouco 
insolente. O lugar é o salón que ten algo de igrexa románica ou de pazo reinventado, cunha 
galería  aberta  por  tres  arcos  a  un  relativo  exterior.  Os  arcos  son  de  medio  punto 
realzados, como os da beira esquerda e, seguramente, os da dereita. En medio da sala hai 
un reclinatorio no que se axeonlla Nicolás Rolin, vestido con roupas moi ricas, xuntando as 
mans en oración, levantada a cabeza no libro no que estaría lendo e dirixindo a vista á Virxe 
co Neno que ten enfrente. María atópase nun sitial de madeira cun rico coxín, pero non se 
trata de nengún dos tronos con dosel ós que nos ten acostumados Van Eyck. Cúbrese cun 
manto vermello, cor común nas Virxes de Dresde e Francfort, así como a que vemos do 
canónigo Van der Paele. O Neno séntase moi adiantado, completamente núo, como é común 
nas  pinturas  de  Van  Eyck,  levando  un  globo  do  mundo  sobremontado dunha  cruz,  obra 
preciosa  de  ourivería,  alzando  a  man  dereita  mellor  como bendición  que  como saúdo  ó 
chanceler. Un anxo de pequeno tamaño sostén unha coroa espléndida de ouro e pedrería por 
enriba da cabeza de María.

A galería ábrese, en primeiro lugar, a un adornado e ordeado xardín. Logo hai un 
camiño de ronda sobre un parapeto almeado, como se se tratase das murallas dun castelo 
onde se asoman mirando ó exterior dous individuos vestidos con ricas roupas que poderían 
convir  a  un  acomodado  burgués  ou  a  un  funcionario  administrativo.  Suponse  que  a 
construcción está en alto, como se fose un castelo de defensa transformado en pazo, de 
xeito que se percibe desde o parapeto un amplo paisaxe, en primeiro lugar sobre unha 
cidade e logo sobre unha ampla campiña cruzada por un ancho río. Moi ó fondo, a unha 
distancia que se suxire enorme, atópanse unhas altas montañas cubertas de neve.

¿Cal é a razón de que Jan Van Eyck tivese a ousadía de situar no mesmo plano ó 
chanceler e á Virxe, sen unha separación ou un signo que permita unha certa distancia moral 
ou  xerárquica  entre  ambos?  A  explicación  atópase  no  entorno.  Crearíase  un  ámbito 
suficientemente diverso do normal, que faría presente ante todos que nos atopamos nunha 
Xerusalén celestial e que o chanceler fora admitido á gloria. Sen embargo, parece un tanto 
prematuro, xa que non se trata dun retrato funerario, senón dunha obra encargada en vida 
polo interesado, moitos anos antes de que se rendise ante a morte. Seguindo esta liña 
especulativa víase unha alusión dobre no xardinciño ante a entrada ó hortus conclusus, signo 
de María, e ó xardín do paraíso, o locus amoenus, namentres o gran río do fondo sería o río 
de augas vivas que sae do trono de Deus nos versos do Apocalipse. 

Os  capiteis  románicos  sobre  a  cabeza  do  chanceler,  á  esquerda,  comenzan  coa 
expulsión de Adán e Eva do Paraíso, siguen coa ofrenda dos irmáns e a morte de Abel a 
mans de Caín e rematan con Noé ebrio. Pode tratarse dun xeito de reprobar as faltas e 
pecados do chanceler ou máis ben de contrastar reiteradamente a súa figura coa de María, 
dentro da reiterada contraposición Eva-Ave.



A Virxe do canónigo Van der Paele

Xurxo de Pala, Joris van der Paele, era un canónigo de moita idade cando tomou a 
decisión de dotar as capelanías na igrexa colexiata de San Donaciano de Bruxas. Era un 
home rico que estivera varios anos na chancelería papal.

Existen varios puntos comúns desta obra coa da  Virxe do chanceler Rolin, pero, 
aínda tratándose esta vez dun canónigo, parece que mantén unhas distancias respecto ó 
sagrado mellor que o orgulloso político do duque. A escea transcorre nunha igrexa románica 
con deambulatorio ou xirola, situando á Virxe que centra a composición en lugar do altar, de 
xeito significativo. Entronizada, leva ó Neno que xoga cun papagaio,  namentres toma un 
ramo de flores que orixinalmente estaba en mans de María. Á nosa esquerda figura San 
Donaciano,  santo  pouco  relevante,  pero  fundamental  na  cidade  que  conservaba  as  súas 
reliquias desde 863 e o convertíu no seu patrono. San Donaciano vai vestido de bispo con 
extremado  luxo.  A  súa  capa  está  bordada  e  distínguense  as  imaxes  dos  apóstolos 
comenzando por Pedro e Paulo. Nunha man porta unha extraordinaria cruz. 

Na beira contraria o santo é San Xurxo, armado como cabaleiro, que descubre a súa 
cabeza, namentres parece protexer ó canónigo axeonllado.

Os capiteis  románicos presentan os dous tipos,  ou vexetais con talos enredados 
onde  ocasionalmente  aparecen  animais  ou  homes  enfrontados  e  enrollados,  ou  imaxes 
significativas. Os capiteis románicos sempre son utilizados por Van Eyck para representar 
esceas do Antigo Testamento.

A Virxe séntase nun trono con dosel e está no lugar do altar, porque é o altar co 
Neno. O canónigo Van der Paele é tratado con toda minuciosidade na descripción dos trazos 
específicos do ancián.

Pronunciouse en diferentes ocasións a palabra sacra conversazione aplicada a este 
grupo de santos patronos acompañando ó doante e ante a Virxe co Neno. O termo procede 



de  Italia  e  alí  será  un  tema  recurrente,  aínda  que  os  máis  fomosos  exemplos  son 
posteriores. 

O matrimonio Arnolfini 



O cadro representa  unha  escena  que  se  desenvolve  nunha pequena  estancia.  En 
primeiro plano  aparecen os  protagonistas,  un  home e  unha muller  en actitude solemne, 
collidos da man. El, descalzo e tocado con roupas oscuras, levanta a súa man dereita, e ela, 
ataviada cun vestido de abundantes plegues e cuberta cunha toca branca, deixa descansar a 
man que ten libre sobre o seu ventre, namentres un pequeno can nos mira desde os pés. 
Sobre eles pende un candelabro de seis brazos cunha vela encendida que non consigue 
iluminar  a  estancia,  xa que  esta función está encomendada ó ventanal  que  está á  nosa 
esquerda. Frente á fiestra, no extremo oposto da estancia, aparece unha cama con dosel 
vestida con teas dun vermello intenso e, en último termo, un sillón adosado á parede, do que 
sobresaen  un  par  de  zapatos  na  súa  parte  inferior,  namentres  no  extremo  oposto,  no 
respaldo deste sillón se nos amosa tallada unha figura de Santa Margarida, da que colga 
unha escoba ou látigo de saión. Sobre este sillón sitúase un rosario de fermosas contas de 
cristal e, algo máis arriba, un espello convexo parece presidir a escea. Nel reflíctense non 
só  as  figuras  dos  protagonistas,  senón  que  tamén o  fai  un  personaxe  vestido  de  azul, 
identificado polos críticos co autor do cadro, e un xove de vermello, situados ambos no 
umbral da porta de entrada. O marco que rodea o espello contén dez pequenos círculos nos 
que o artista representou outras tantas esceas da Paixón, desde a oración no Horto ata a 
Resurrección.

A inscripción “Johannes de Eyck fuit hic. 1434”, que aparece na parede do fondo, 
enriba do espello convexo, rubrica de xeito inequívoco a data en que foi realizada a obra e o 
autor da mesma. 

Desde o punto de vista estilístico,  O matrimonio Arnolfini posúe gran parte dos 
elementos propios da escola flamenca do século XV, herdeiros das propostas dos artistas 
sieneses e franceses, creadores do chamado estilo internacional. Nas figuras dos Arnolfini 
atopamos o gusto polo alongamento e a espiritualización das formas e, sobre todo, na da 
esposa, a recreación imaxinativa das longas roupaxes que se deixan caer, producindo un 
sinnúmero de curvas e contracurvas resoltas nun belo movemento de gran efecto estético. 

Pero  este  cadro  non  é  só  a  representación  dos  esposos  Arnolfini  nun  interior 
burgués flamenco do século XV. O seu significado trascende a pura apariencia trivial do 
tema para convertirse no retrato sobre o sacramento do matrimonio. Nárrasenos aquí o 
momento  no  que  Giovanni  Arnolfini  se  promete  á  súa  noiva,  tomándoa  cunha  man  e 
levantando a outra en sinal que expresa un xuramento sagrado, namentres que ela,  nun 
xesto de correspondencia,  tamén lle  entrega a man.  Na época na  que  se  realizou  esta 
pintura era frecuente celebrar a ceremonia matrimonial sen a presencia dun sacerdote; 
bastaba só con efectuar o xuramento recíproco ante algunhas testemuñas. Trátase, polo 
tanto,  dun retrato de bodas,  pero tamén dun documento que testemuña a ceremonia,  a 
xeito de acta matrimonial.

Sen embargo, non é só interesante o significado global da escea, senón que cada 
obxecto, cada detalle que nela aparece ten a súa propia identidade semántica. O candelabro 
de seis brazos, cunha vela solitaria encendida nun momento do día que non require a súa luz, 
simboliza a Xesucristo que todo o ve e que coa súa presencia santifica o matrimonio. O 
canciño que aparece ós pés dos esposos é símbolo da fidelidade que os dous se prometen 
neste  acto.  Tamén hai  alusións  á  pureza  no  rosario  que  pende da parede  e  no  espello 
convexo que o acompaña. Os froitos que hai sobre a arca e o alféizar da fiestra lembran o 
estado de inocencia dos homes, antes de que Adán e Eva cometesen o pecado orixinal. Este 
estado de inocencia conecta con outros obxectos ós que aplicamos outros significados, e 
aluden á pureza da Virxe: a vela encendida no candelabro e no espello. Con este mesmo 
tema aparece a figura de Santa Margarita de Antioquía, virxe e mártir, situada cerca do 
leito nupcial,  o que nos lembra os favores da santa como avogada dos partos difíciles. 
Finalmente, a estes obxectos simbólicos hai que engadir o feito, nada anecdótico, de que os 



esposos están descalzos para significar con isto que a parella está pisando chan sagrado, 
tal e como é o do sacramento do matrimonio.

Este xeito de representar os símbolos, camuflados por obxectos cotiáns, é moi do 
gusto dos artistas do século XV, nun desexo de elevar o terreal caraa un estadio máis 
espiritual.

Esta obra tivo enorme trascendencia na historia da arte. A iluminación da estancia a 
través dunha fiestra lateral será un recurso utilizado polos artistas flamencos posteriores. 
A  obra  de  Van  Eyck  puido  influir  no  propio  Velázquez,  xa  que  nas  Meninas  aparecen 
elementos  de  clara  inspiración  vaneyckiana.  Incluso  a  influencia  chega  a  tempos  máis 
recentes, na pintura dos Países Baixos, por exemplo con Van Gogh.

O home do turbante vermello

O nome  desta  obra  provén  do  enorme  turbante  ou  tocado  sobre  a  cabeza,  en 
vermello intenso, plegado esteticamente de xeito maxistral; en sí é un anaco soberbio de 
pintura, que luce un home de mediana idade, do que non se percibe nin un mechón de cabelo, 
aínda que o tono da pel suxire que fose rubio.

O  home  míranos  fixamente.  Diríase  que  é  unha  persoa  da  burguesía  media 
acomodada,  vestido  con  sobriedade,  pero  certo  luxo,  salvo  no  chamativo  turbante  que 
servíu para darlle nome á obra. A cabeza é de trazos enérxicos e firmes e o achegamento á 
realidade levou a que se poña de manifesto que o home non está ben afeitado ou ten barba 
dun par de días. Isto consíguese de dous modos. Por unha banda, con veladuras que suxiren 
unhas carnacións que se oscurecen pola cor do pelo, ou, como aquí, pintando simplemente 



eses pelos saíntes, con pinceladas miudas, en parte brancas, en parte roxizas ou pelirroxas. 
É un signo máis de que é persoa de certa idade e de cabelos probablemente rubios.

Obra de Roger van der Weyden

Descendemento da cruz

Este Descendemento de Cristo da cruz é unha magnífica obra de Roger Van der 
Weyden, que o planexou como pintura que traduce os esquemas dos retablos escultóricos 
alemáns  e  flamencos  desa  época.  Estes  plantexan  habitualmente  unha  caixa  espacial 
relativamente estreita, na que se colocan a xeito de friso os personaxes esculpidos, moi 
frontais e axustados ó escaso fondo que se lles concede. Este plantexamento é o mesmo 
que observamos no Descendemento de Van der Weyden: todas as figuras se distribúen nun 
primeiro plano, xustapostas pero procurando que ningunha oculte á de detrás. A evocación 
do estilo escultórico procura tamén unha sorte de volume e modelado ós corpos, que se 
aprecia  de  xeito  sobresainte  no  colo  da  muller  que  se  atopa  no  extremo  dereit  da 
composición.

As figuras, dez en total, son Cristo morto, María, San Xoan, e os santos varóns e 
mulleres, incluida a Magdalena. Todos eles levan fermosísimos roupaxes, con texturas que 
nos  permiten  diferenciar  terciopelos,  sedas,  damasquinados,  etc.  É  tamén  unha 
característica  propia  da arte flamenca  esta de  resaltar  as  calidades  das materias  que 
aparecen. É un indicativo do poder do que encarga a pintura. Ademáis, todo o fondo está 
recubierto por riquísimas láminas de pan de ouro, e abundan os azuis e os verdes, pigmentos 



que proceden de moer pedras semi-preciosas. O fondo dourado, ademáis dunha ostentación 
de riqueza, impide que a mirada do espectador profundice noutra cousa que non sexa a 
escena, desenvolvida por este marco nun espacio máxico e irreal, sen referencias humanas.

A obra foi encargada para a capela dos Balesteiros de Lovaina, lo cal se reflicte no 
marco:  nos  extremos  superiores  aparecen  unhas  pequeas  balestas  que  identifican  ós 
donantes. Parece ser que na súa orixe era a táboa central dun tríptico, completado por unha 
Resurrección e unhas imaxes de santos, pero descoñécese o seu paradeiro. Felipe II, gran 
admirador da arte flamenca, tratou infructuosamente de mercala, pero non o conseguiu. 
Deste modo, encargou a Michel Coxcie, estupendo pintor e copista real, que lle fixese unha 
copia para colgar en El Escorial.  Anos máis tarde, a tía do emperador, María de Hungría, 
conseguiu adquirilo para a colección real española, á que chega en 1574. De modo que unha 
segunda copia  foi  realizada para permanecer na capela  dos Balsesteiros.  A primeira de 
Coxcie  é  a  que  actualmente  pende  dos  muros  do  Escorial.  A  táboa  orixinal  do 
Descendemento atópase no Prado desde 1939.


