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Ama Birjinaren gorespen katolikoak bazuen mende batzuetako historia Austria etxeak (zeinak Maria 
monarkiaren babesle berezitzat jotzen baitzuen) dimentsio berrituak erantsi zizkionean. Figura horre-
kiko babesaren ardatza Sortzez Garbiaren doktrinan ezarri zuen bera riaz. Mariaren sortzezko garbita-

sunaren aldeko hainbat eta hainbat teologia-tratatu zeuden, jatorrizko bekaturik gabe hasieratik jainkozko 
borondatez sortua zela babesten zutenak; eta, horiei guztiei, Austria etxeko monarken babes politikoa gehitu 
zitzaien. Felipe IV.aren erregealdian, bost enbaxadore bidali zituzten Erromara, Sortzez Garbiaren doktrina 
fede-dogma bihurtu zedin lortzeko enkarguarekin. Tradizioz, Austria etxeak doktrina jakin bat babestu izan 
zuen, eta erregeak sekulako gogoa zuen Aita Santuak doktrina hori aitor zezan; ziurrenik, Agredako Maria 
mojak eraginen bat izan zuen horretan. Izan ere, posta bidezko harremana zuen erregearekin, eta Ama Birjina 
funtsezko euskarri gisa deskribatzen zuen monarkiaren etorkizunerako: «a la Reina del Cielo hemos de poner 
por intercesora, medianera, abogada y restauradora de esta monarquía» («Zeruko erregina jarri behar dugu 
monarkia honen bitarteko, artekari, abokatu eta berrezarle»)1. 

Felipe IV.ak bere enbaxadoreen bidez erakusten zuen irrika azkenean islatuta geratu zen Alejandro VII.ak 
1661eko abenduaren 8an aldarrikatu zuen Aita Santuaren Sollicitudo Omnium Ecclesiarum buldaren 
bitartez. Indarrean iraun zuen 1854ra arte, eta, urte hartan, Pio IV.ak fede-dogma bihurtu zuen doktrina. 
XVII. mendean zehar, Espainiako Urrezko Aroko pinturako maisu handi guztiek doktrina horri buruzko irudiak
sortu zituzten, itxura guztien arabera geldiezina zen eskaera bati erantzunez. Artista haietako bakoitzak,
aurrerago iku siko dugun moduan, konposizio erabat pertsonalak osatu zituen, baina, betiere, finkatutako
parametroen barruan, arautik urrundu gabe. Bilboko Arte Ederren Museoko Sortzez Garbiaren koadroak
pintatu baino lehentxeago, XVII. mendearen erdialdean Francisco Pacheco artista eta teorikoak gai hori
irudikatzeko ikonografia ortodoxoa deskribatu zuen A rte de la pintura (Pinturaren artea) lanean (1649).
Pachecok adierazitakoaren arabera, doktrinaren irudikapen bisualak San Joan ebanjelariaren Apokalipsian
agertzen den emakume zoragarri batean du sorburua (San Joan, 12). Hain zuzen ere, tunika zuria eta soingai-
neko urdina zeramatzan: «eguzkiz jantzia, irudi osoa biltzen duen okrez eta zuriz beteriko eguzki obalatuare-
kin, zeruarekin eztiki batuta; izarrez osatutako koroa buruan...». Jakina, Pachecok erabakitakoaren arabera,
«giza pintzelak» ematen zituen aukerak baliatuz, ahal zenik eta ederren margotu behar zen Maria2. Andre

1 Hemen aipatua: Carrió-Invernizzi 2008, 87. or. Espainiako monarkiarekin eta Sortzez Garbiaren doktrinarekin lotutako pintura-multzo bati 
buruzko saiakera hau gai horren inguruan argitaratu diren azterlan ugarietako bat da. Orain urte batzuk, liburu bat argitaratu nuen nik neuk, 
Sortzez Garbia Espainiako artean gaitzat hartuta. Itxura denez, erreferentziako azterlana izaten jarraitzen du, baina, informazio hori hain 
ezaguna denez, ez du merezi hemen errepikatzerik. Ikus Stratton 1989 (1994).

2 Pacheco 2001, 575.-577. or.
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Maria Sortzez Garbia zeruan hegan islatzen duen irudi horrekin batera, jolasean alai zebiltzan aingerutxoak 
eta Ama Birjinari zegozkion sinboloak erantsi zituzten artistek: arrosak, lirioak, palma-adarrak eta sortzez 
garbia izateari erreferentzia egiten zioten beste elementu batzuk. Elementu horiek aldatu egiten dira koadro 
batetik bestera, baina guztiek dituzte iturri bibliko berberak: Kantarik ederrena bereziki, bai eta Ama Birjinari 
eskainitako letania loretotarrak ere.

XVII. mendean Espainian margotu ziren Sortzez Garbiaren irudikapen ugarien artean, Bilboko Arte Ederren 
Museoan daudenetan jarriko dugu gure arretaren ardatza, artista bakoitzaren inguruko sarrera labur batekin. 
Andre Mariari buruzko beste gai bat ere jasota dago bilduman; Ama Birjinaren Jasokundea, hain zuzen, Juan 
Carreño de Mirandaren obra eder batekin.

Juan Carreño de Miranda (Carreño, Asturias, 1614-Madril, 1685)
Juan Carreño de Miranda pintoreaz ezagutzen den biografia honela hasten da: Lázaro Díaz del Vallek eskuiz-
kribu bat idatzi zuen, eta, bertan, bere hitzez adierazi zuenaren arabera, pintura-artearen inguruan idatzi 
nahi izan zuen oro har, eta ezagutarazi artista espainiarren bizitzak eta obrak, Giorgio Vasarik Artisten bi-
zitzak lanean italiarrekin egin zuen eran. Díaz del Valle (León, 1606-Madril, 1669) Errege Kaperako castra-
toa 1622an sartu zen Felipe IV.aren zerbitzura. Gortean bizi zenez, Díaz del Vallek bertatik bertara ezagutu 
zituen Madrilen lan egiten zuten Espainiako urrezko aroko artista handiak. 1656. eta 1659. urteen artean 
idatzi zuen arteari eta artistei buruzko eskuizkribua, eta hura zuzentzen jarraitu zuen 1662ra arte. Orain dela 
gutxira arte ez zen argitaratu, nahiz eta eskuizkribua inspirazio-iturri izan ondorengo idazleentzat, besteak 
beste, XVIII. mendeko Acisclo Antonio Palomino pintorearentzat –kexatu egin zen Díaz del Valleren testua 
oker antolatuta zegoelako, baina, hala ere, idatzi hartan oinarritu zen neurri handi batean–3. Palominok 
esan zuenaren arabera, Carreño Asturiasko Avilés herrikoa zen, eta artearen historialariek datu hori jaso 
izan dute. Aitzitik, badirudi artista Carreño herri eponimokoa zela jatorriz, eta haren familia ere bertatik 
zetorrela. Bere aitari (hura ere Juan Carreño de Miranda deitzen zen) buruzko dokumentu batzuetan, haren 
familia herri horrekin lotuta ageri da4. Gainera, artista bizi zen garaian, Carreñon jaiotakotzat jotzen zuten. 
Diego Velázquezi noblezia aldarrikatzen laguntzeko jasotako dokumentuen artean, honela deskribatzen da 
Carreño: «fiel executor por el estado de los caualleros hixosdalgo desta dicha villa y natural del consejo de 
Car[r]eño en el principado de Asturias». Eta ezkondu zenean, Carreñok adierazi zuen Carreño hiribildua zela 
bere jaiotza-lekua5. Hala eta guztiz ere, artearen historialariek artistari buruz darabiltzaten datu gehienak 
Palominok adierazitakoan oinarritzen dira. Izan ere, nahiko ongi ezagutzen zuen artista, Carreño hil zeneko 
ohearen ondoan egoteko beste6.

Hamaika urteko mutikoa zela iritsi zen lehenengo aldiz Madrilera 1625ean, aitarekin. Carreño de Miranda 
«zaharra» pintura-merkataria zen; haren osaba bat ere, Andrés Carreño izenekoa, pintorea eta arte-merka-
taria zen Valladoliden, eta gaztearen joera artistikoak Pedro de las Cuevas madrildar pintorearen tailerrean 
(1568-1635) aurkitu zuen tokia, eta han ikasi zuen marrazten. Pedro de las Cuevasen obra ezezaguna den 

3 Lázaro Díaz del Valleren eskuizkribuaren izena Origen y Ylustracion del Nobilísimo y Real Arte de la pintura y dibuxo (Pintura eta marrazkiko 
errege-arte txit noblearen jatorria eta ilustrazioa) zen, eta ezagutzen zituen artisten atal osagarri bat zuen: Epilogo y nomenclatura de sus más 
ilustres o más insignes y más afamados profesores (Maisu nabarmen, entzutetsu eta ospetsuenen epilogoa eta izendegia). Denbora luzez, 
Palominok eta artearen historialariek Díaz del Vallek idatzitako jatorrizko eskuizkribua baizik ez zuten eskura izan, baina orain ohar osagarriak 
dituen edizioan kontsulta daiteke (García López 2008). 

4 Pérez Sánchez in Madrid 1986, 18. or.
5 García López 2008, 315. or., 371. oharra. 
6 Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velascoren El museo pictórico y escala óptica (Museo piktorikoa eta eskala optikoa) hiru liburukitan 

argitaratu zen 1715. eta 1724. urteen artean. Hirugarren liburukia, El Parnaso español pintoresco laureado (Ereinotzaz koroatutako Espainiako 
Parnaso ikusgarria), informazio-iturri berealdikoa da, ezagutu zituen artistei buruzko datu ugari dituena.
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1. Juan Carreño de Miranda (Carreño, Asturias, 1614-Madril, 1685)
Ama Birjinaren Jasokundea, c. 1657
Olioa mihisean. 167 x 125 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa
Inb. zenb.: 69/51
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arren, hark irakatsitakoak zenbait artista nabarmenen talentua sustatu zuen: Francisco Camilo, Antonio de 
Pereda eta Antonio Ariasena, besteak beste. Carreñok Bartolomé Románen tailerrean jarraitu zuen ikasten; 
adituen arabera, hari zor zaio Carreño, Francisco Rizi eta Madrilgo artisten belaunaldi oso bati pintatzen 
irakasteko meritua. Palominoren arabera, 1634 inguruan hasi zen Carreño enkarguak jasotzen, hogei urte 
zeuzkanean. Hala ere, ez da dokumentatutako lanik ageri, gaur egun Pradoko Museoan dagoen 1646ko San 
Antonio arrainei predikatzen obra egin arte. 

Urte horretatik 1656. urtera bitartean datatutako koadro-sorta batek Bilboko Arte Ederren Museoko obra 
batera garamatza: Andre Mariaren Jasokundea irudikatzen duen obrara [1. ir.]7. Díaz del Vallek 
adierazitakoaren arabera, Madrilgo Alcorcóngo parrokiarako neurri handiko Jasokunde bat pintatzeko 
enkargatu zioten Carre-ñori, eta 1657rako bukatuta eta zegokion lekuan jarrita egon behar zuen. Obra 
horretan, Andre Maria zerura igotzen da, apostoluak haren hilobi hutsaren inguruan harri eta zur 
bilduta dauden bitartean; gaur egun Poloniako Poznan hiriko museoan dago [2. ir.]. Lehenagoko 
argitalpen batzuetan iradoki izan den moduan, oso litekeena da Jasokunde handi horren 
konposizioak, Andre Maria maiestatez zerura igotzen den bitartean ikasleen irudiak irekitako 
hilobiaren inguruan bildurik dituenak, Peter Paul Rubensek gai horri buruz egin  zituen konposizioak 
islatzea. Haren originalak (invenzione) Paulus Pontius eta Schelteà Bolswerten grabatuei esker hedatu 
ziren. Bere garaiko pintore gehienek bezala, Carreñok estanpak erabiltzen zituen eredutzat. 

7 Jatorria: Manuel Taramona jaunaren alargun Mercedes Basabe andreak egindako dohaintza, 1953. Erakusketak: Madril 1986, 17.; Madril 
1989-1990, 16.; Padua/Erroma 1991, 12.; Budapest 1996-1997, 18.; Genova 2003-2004, 11. Bibliografia: Marzolf 1961, 117.-118. or.; 
Lasterra 1969, 24. or., 51. kat.; Pérez Sánchez 1985, 51., 110. or., Madril 1986, 116. or., 202-203; Madril 1989, 62.-64. or., 16. kat.; Padua/
Erroma 1991, 36.-37. or., 12. kat.; Bilboko Arte Ederren Museoa... 2006, 68.-69. or. (Alfonso E. Pérez Sánchezen fitxa); López Vizcaíno/
Carreño 2007, 256.-257. or.

2. Juan Carreño de Miranda 
Ama Birjinaren Jasokundea, c. 1660-1669
Olioa mihisean. 320 x 225 cm
Fundacji im. Raczyński przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Polonia 
Inb. zenb.: MNP FR 412

publicaciones.01
Comentario en el texto
obrara
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Hori dela eta, 1649an artis taren ondasunen enkantea egin zenean, Antonio Pugak zera bereganatu zuen: 
«hogeita sei grabatu handi eta txiki, hainbat koadrorenak»8. Baliteke Carreñok Jasokundea konposatzeko 
eredua grabatu horien arteko batean aurkitzea.

Hala eta guztiz ere, Carreñoren marrazkiak dauzkan ezohiko laminetako batean [3. ir.] erakusten denez, 
konposizioa pertsonalizatzen ahalegindu zen, nahiz eta asmoa izan Andre Mariaren Jasokundea era kon-
bentzionalean irudikatzeko ohiko modura egokitzea. Zirriborroetan, Carreñok hainbat saialdi egin zituen 
Andre Mariaren gorputza jartzeko eta burua kokatzeko. Baina behin Alcorcóngo erretaularako irudia mar-
gotzeko modua erabaki zuenean, neurri txikiagoko Bilboko Jasokundea obran eta 1985ean Segoviako Eliz-
barrutiko Seminarioan aurkitutako marmolezko koadrotxo oktogonal batean («JuoCarreño.ft/1656» sinatu 
eta datatutakoa) aski izan zuen hura aldaketa txiki batzuekin errepikatzearekin [4. ir.]. Europako pintoreek 
sarritan erabiltzen zuten Carreñok Bilboko eta Segoviako obretan Andre Mariaren Jasokundea irudikatzeko 
baliatu zuen eredu flandestarra, gai artistiko horretarako erabili zuen eredu bakarra izan ez bazen ere.

8 Pérez Sánchez 1985, 19. or.

3. Juan Carreño de Miranda
Ama Birjinaren Jasokunderako estudioak, 1657-1660
Luma, tinta, pintzela eta urtinta, gouache 
eta ikatz-ziri trazuekin, paperean. 23,8 x 17,8 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York. 
Cornelius Vanderbilten dohaintza, 1880
Inb. zenb.: 80.3.490

4. Juan Carreño de Miranda
Ama Birjinaren Jasokundea, 1656
Olioa marmolean. 51 x 47 cm
Elizbarrutiko Seminarioa, Segovia
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5. Juan Carreño de Miranda
Ama Birjinaren Jasokundea, c. 1665-1670
Olioa mihisean. 84,5 x 61,5 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa
Inb. zenb.: 69/188
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Alfonso Pérez Sánchezek Carreño de Mirandak egindakotzat duen neurri txikiko koadro batek ere Jasokun-
dea irudikatzen du [5. ir.]9. Lan hori 1665. eta 1670. urteen artean datatuta dago. Adituak ados ezin jarrita 
dabiltza gaiaren identifikazioari dagokionez: batzuen ustez, Jasokundea irudikatzen du, eta beste batzuen 
iritziz Sortzez Garbiaren irudia da. Azken interpretazio horrek du pisurik handiena, konposizioan ageri diren 
Sortzez Garbiaren ohiko elementuak direla eta10. Horien artean egokia da aipatzea Maria koroatzen duten 
hamabi izarrak, zutik eusten dion ilargi erdia eta haren oinetan alai jolasean dabiltzan aingerutxoek erakus-
ten dituzten ikurrak: akatsik gabeko ispilua (speculum sine macula), palma-hostoak, lirioa eta zitori-sorta-
txoa. Hala eta guztiz ere, jarrera eta keinua garrantzitsuagoak dira artistaren asmoa interpretatzeko garaian. 
Maria haren ohiko tunika zuriarekin eta soingaineko urdinarekin irudikatuta dago, zutik zerura begira, besoak 
zabalduta. Jarrera hori ohikoa da antzinako maisu askoren Andre Mariaren Jasokundeko ikonografian. Tizia-
noren 1518ko bertsio ospetsuan (Santa Maria Gloriosa dei Frari basilika, Venezia), zabaldutako besoek Aita 
Jainkoak haren gorputza mirariz zeruan jasotzea onartu zuela sinbolizatzen dute, eta harengana zuzentzen 
du begirada. Europako artearen barruan, gai beraren ondorengo bertsioetan, hala nola Grecok 1577-1579. 
urteen artean Toledoko Santo Domingo el Antiguo elizarako pintatutakoan (Art Institute of Chicago) edo 
Anberesko Andre Mariaren katedraleko erretaularako Rubensek 1623an egindakoan, Jainko Aita dagoeneko 
ez da konposizioaren goiko zatian agertzen. Hala ere, Mariaren begiradak, gorantz zuzendurik, jakintzat 
azal-tzen du han dagoela. Era berean, Guido Renik egindako Jasokundearen inguruko koadro batzuetan,  adibidez,  

9 Jatorria: Manuel Taramona jaunaren alargun Mercedes Basabe andreak egindako dohaintza, 1953. Erakusketak: Madril 1986, 26. kat.; 
Frankfurt 1988-1989, 59. kat. Bibliografia: Lasterra 1969, 87. or.188. kat.; Pérez Sánchez 1985, 138. or., 43. lam.; Frankfurt 1988, 710.-712. or.; 
López Vizcaíno/Carreño 2007, 266.-267. or.

10 Pérez Sánchezek Carreñok egindakotzat jo zuen 1985ean. Koadroa Bilboko Arte Ederren Museoan sartu zen, Acisclo Antonio Palominoren obra 
bezala. 

6. Juan Carreño de Miranda
Sortzez Garbia, 1670
Olioa mihisean. 211 x 145 cm
The Hispanic Society of America, New York
Inb. zenb.: Acc. no. A85
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Düsseldorfeko Gemäldegalerietik datorren 1642ko bertsioan (gaur egun, Municheko Alte Pinakothek Baye-
rische Staatsgemäldesammlungenen dago), Mariaren aurpegiera gorantz zuzenduta dago, eta besoak zabal-
duta dauzka, lehenengo bertsioetatik Renik gai hori irudikatzen duen bezalaxe. 

Guido Renik Castelfranco Emiliako elizan 1626-1627. urteen artean egindako obra bat aipatu zuen Pérez 
Sánchezek, Andre Maria mota horren eredu bezala. Beharbada, kobrearen gainean pintatutako neurri txikiko 
bertsio batean ibiliko zen Espainian11. Hala eta guztiz ere, azterlanean ez du aipatzen Reniren koadroan An-
dre Mariaren Jasokundea irudikatzen denik, eta ez Sortzez Garbia ere. Reniren ekoizpen osoan, Jasokundeko 
Ama Birjina besoak zabalik azaltzen da, Carreñoren koadro honetan bezala. Hala eta guztiz ere, Sortzez Gar-
biaz berak egindako irudikapenetan, eskuak otoitz egiteko jarreran dauzka elkartuta (Metropolitan Museu-
meko bertsioan bezala), edo gorputzari itsatsirik bularraren gainean elkartuta (Forliko San Biagion bezala). 
Europako pinturan, Ama Birjina Sortzez Garbia apaltasunaren eredu gisa irudikatzen da, denbora hasi zen 
garaietatik jatorrizko bekaturik gabeko mirabe gisa Jainkoak aukeratzeko egokiena balitz bezala, eta, be-
raz, Jainkoaren seme Jesukristo bere baitan jasotzeko emakume egoki modura. Jasokundearen koadroetan, 
zerurantz zuzendu ohi du begirada, eta han jasotzen du Aita Jainkoak. Sortzez Garbiaren irudikapenetan, 
aldiz, sarritan lotsaz beherantz begira ageri da Maria. Sortzez Garbiaren eta Jasokundearen gaiak nabarmen 
desberdin margotu zituen Renik, Carreñok egin zuen bezalaxe. XVII. mendean, Giovanni Pietro Bellori eta 
Giovanni Battista Passeri italiar artistek emozioak (affetti) keinuen eta gorputz-adierazpenaren bidez ar-
tean irudikatzeari buruz zituzten teoriak argitaratu zituzten. «Erretorika» hitza erabiltzera ere iritsi ziren, obra 
ikusten ari zenarengan debozioa (devozione) sorrarazteko asmoz mugimendua eta keinuak balia zitzaketen 
modua deskribatzeko. Garai hartako ikusle bat ez zen nahastuko margolan hau Sortzez Garbiaren irudikapen 
gisa ulertuz, Carreñok Mariaren garbitasunaren sinboloak margotu zituelako bertan; azken batean, Maria 
betidanik izan da garbietan garbiena. Carreñoren koadroaren eredu izateko aukera handiagoak ditu Francis-
co Rizik 1655ean Madrilgo Fuente el Sazeko parrokiako erretaularako pintatu zuen obrak. Riziren koadroan, 
multzoaren goiko aldean kokatuta,semeak eta Aita Jainkoak harrera egiten diote zeruan Andre Mariari. Be-
soak zabalik dituela, hamabi izarrez koroatuta ageri da, eta oinetan dituen aingeruek arrosak daramatzate12. 

Ama Birjinarentzako bere ohiko jarrera mihise handi sorta batean garatu zuen Carreñok; haietan, ia bi hamar-
kadatan zehar irudikatu zuen Ama Birjina Sortzez Garbia. 1666ko data duen obra horietako lehenengo adibi-
dea Gasteizko Andre Mariaren katedralean kontserbatuta dago; azkenekoa, aldiz, Madrilgo Encarnación 
monasteriokoa da13. Horietan guztietan, eta New Yorkeko Hispanic Society of Americako Sortzez Garbiaren 
koadroan ere bai [6. ir.], Mariaren eskuineko eskua bularraren gainean dago kokatuta, ezkerreko eskua luzatu 
egiten du, eta begiak ez ditu zerurantz igota, beherantz zuzentzen ditu apalki. Keinu horiek, hizkuntza bisua-
laren bidez, Mariak aingeruak egindako iragarpenari emandako erantzuna islatzen dute erretorikoki: «Hona 
hemen ni, Jaunaren mirabea; gerta bekit zuk diozun bezala» (Lukas 1:38). 

José Antolínez (Madril, 1635-1675)
Adituen ustez, XVII. mendearen bigarren erdiko Madrilgo pintorerik originaletako bat José Antolínez izan 
zen. Genero guztietako obrak sortu zituen, natura hilak izan ezik: nola erretratu aipagarriak, hala Itun Berrian 
eta mito klasikoetan, santu eta gotzainetan oinarritutako historia-koadroak, bai eta Andre Maria Sortzez 
Garbiaren bertsio batzuk ere. Azken horietatik bi ale eder Bilboko Arte Ederren Museoan daude [7. eta 9. ir.]. 

11 Frankfurt 1988, 712. or.
12 Ikus Madril 1986, 67. or: bertan, Pérez Sánchezen arabera, Riziren margolaneko gaia «Ama Birjinaren Koroatzea» da.
13 Ibid., 207. or., 23. eta 236. kat., 59. zenb.
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7. José Antolínez (Madril, 1635-1675)
Sortzez Garbia, c. 1665
Olioa mihisean. 201 x 149,5 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa
Inb. zenb.: 69/7
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Antolínezek Francisco Rizi artistarekin hasi zuen ikaskuntza, eta haren pintura-estiloan Flandesko eta Ve-
neziako artearen fusioa islatzen da, garai hartako pintura madrildarraren ezaugarriari jarraituz14. Antolí-
nezek, Madrilgo garai bereko margolariek bezalaxe, kolore argiak, konposizio dinamikoak eta teknika soltea 
eta piktorikoa erabili zituen. Haren ibilbidea berrogei urterekin izandako heriotza goiztiarrak eten zuen arren, 
gai horren inguruko hogeita bost bertsio pintatzera iritsi zen. Ikonografia hori zuten pintore honen koadroen 
eskaera zela eta, pentsa daitekeen bezala, antzeko konposizio-sorta bat izan zen. 

Hori adierazita, Bilbon dauden Antolínezen Sortzez Garbiaren koadroetan, elkarren artean oso desberdinak 
diren bi konposizio-eredu daude irudikatuta. 1665. urtearen inguruan datatu daitekeen lanik zaharrenean 
[7. ir.]15 Maria zutik irudikatuta dago contrapposto sotilean, ohi den moduan bere hanketan jolasean da-
biltzan aingeru ugarirekin, mugimendu-sentsazioa emateko konposizioari. Gaztaina-koloreko ile kizku rreko 

14 Antolínezen obrari buruzko azterlan monografikorik ez da egin 1957an Diego Angulo Íñiguezen ale labur samarra argitaratu zenetik. Egile 
horrek artistaren bizitzari eta obrari buruz erabilitako ikuspegiaren arabera, koadroak gaika aztertu zituen, garai hartako artearen historiako 
metodologiaren ildo berean, eta Sortzez Garbiaren lanak multzo berean komentatu zituen. Hori dela eta, ez du Antolínezen garapen 
estilistikoaren irudi sendorik eskaintzen. Harrigarria da 1658ko Sortzen Garbiaren (March Bilduma, Madril) konposizio zurrun samarraren 
eta 1660ko hamarkadaren erdialdean artistak sortu zituenen arteko kontrastea, nahiz eta artelanen artean zazpi urteko bilakaera izan. Orduz 
geroztik Antolínezi eskaini zaion arreta dela eta, berak egindako obra gehiago identifikatu dira. Ikus Gutiérrez Pastor 2000, 75.-92. or., bereziki 
1. zenbakiko azken oharra.

15 Jatorria: Enrique de Ganak egindako dohaintza, 1914. Bibliografia: Plasencia 1932, 27. or., 129. kat.; Roda 1947, il. 147. or.; Angulo 1957, 21. 
or.; Lasterra 1969, 6. kat.

8. José Antolínez
Sortzez Garbia
Olioa mihisean. 188 x 135 cm
The Bowes Museum, Barnard Castle, Erresuma Batua 
Inb. zenb.: B.M.22
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9. José Antolínez
Sortzez Garbia, c. 1665
Olioa mihisean. 196,5 x 157,5 cm 
Bilboko Arte Ederren Museoa
Inb. zenb.: 69/6
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10. José Antolínez 
Sortzez Garbia, 1665
Olioa mihisean. 165 x 110 cm
Prado Museo Nazionala, Madril
Inb. zenb.: P04015

11. José Antolínez
Sortzez Garbirako zirriborroa
Tenpera, arkatza eta tinta paperean 20 x 15,5 cm 
The Hispanic Society of America, New York 
Inb. zenb.: Acc. no. A3083
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txirikorda luzeak sorbalden gainera erortzen zaizkio era ordenatuan. Antolínezek Mariaren ileari ematen 
dion trataera zaindua haren estiloaren bereizgarri azpimarragarrienetako bat da. Ama Birjinaren ezkerreko 
hankaren azpian ageri diren lore bakanak, berriz, Antolínezen pintzelkada solte ia inpresionistaren adibide 
dira. Mariaren jarrera neurritsua da, ia zutabe bat dela ematen du, eta soingainekoaren mu gimendua haren 
ezkerretara brisak jasotako ertz batera mugatzen da. Eskuak otoitzean elkartuta dauzka, eta burua apur bat 
eskuinerantz jiratuta, besteak beste, Barnard Castlen dagoen Bowes Museumeko bertsioan bezala, [8. ir.]. 
Baliteke Boweseko koadroa beranduxeago egindakoa izatea, soingainekoaren tolesturak mugituago baitau-
de, eta koloreak argiagoak eta biziagoak baitira.

Bilboko Arte Ederren Museoko bilduman dagoen eta Antolínezen sinadura duen Sortzez Garbiaren beste 
koadro bat [9. ir.]16, estilo eta konposizioagatik, 1665ean datatutako Prado Museoko bertsio batekin [10. ir.] 
konparatzen diren lanetako bat da. Batean zein bestean, euren garaian hainbat alditan aldaketa gutxirekin 
berregin zen mota bat irudikatzen da. New Yorkeko Hispanic Society of America erakundean gordeta dagoen 
Antolinezen marrazki eder bat [11. ir.] Sortzez Garbi honetarako egindako azterlan gisa identifikatu izan 
da17. Espainiar maisuak marrazkilari apartak izan ziren arren, Europako beste artista batzuekin alderatuta 
haien marrazkien ale gutxiago kontserbatu izan dira. Eta are gutxiago dira, kasu honetan bezala, koadro 
jakin bati behin betiko esleitu ahal zaizkionak.

Juan de Valdés Leal (Sevilla, 1622-1690) 
Bilboko Arte Ederren Museoko Sortzez Garbiaren koadroen artean, Sevillako artista batek egindako bakarra 
Juan de Valdés Lealek sinatutakoa da. 1622an hiri horretan jaio bazen ere, hogei urte baino gehixeago zitue-
la Kordobara joan zen bizitzera, eta Antonio del Castillo margolariarekin ikasi zuen bertan. 1649an Kordoban 
izurria piztu zenean, Valdés Leal jatorrizko hirira itzuli zen bere familiarekin. Garai bereko Bartolomé Esteban 
Murillok irudikatutako gai sosegatuekin alderatuta erabat bestelako pintura-estiloa zuen arren, bi artistak 
adiskideak izan ziren, eta zenbaitetan elkarlanean aritu ziren obra batzuetan. 1656an elkarrekin sortu zuten 
Sevillako pintura-akademia, eta Pedro Roldán eskultorearekin batera lan egin zuten hiri horretako Karitateko 
Ospitalea apaintzen. Enkargu horretarako 1671. eta 1672. urteen artean Valdés Lealek gauzatu zituen bi mi-
hisek, In ictooculi eta Finisgloriaemundi lanek, hain zuzen, irudikatzen dute Valdés Lealek tonalitate ilunekiko 
eta gai dramatikoekiko –eta, are, makabroekiko– zuen zaletasunaren epitomea. 1682an Murillo hil zenean, 
Valdés Leal bihurtu zen Sevillako lehenengo pintorea, 1690ean hil zen arte.

Madrilen, badirudi Carreño de Mirandak, Antolínezek eta haien kideek ez zutela beharrik izan euren gogoa 
eta euren mezenasen gogoa asetzen zituzten konposizio-formulak albora uzteko. Aldiz, Valdés Lealek Sortzez 
Garbiaren inguruan 1650eko hamarkadatik aurrera pintatu zituen koadroetan aniztasuna da azpimarragarrie-
na: Sortzez Garbia, San Eloirekin eta Paduako San Antoniorekin (Kordobako Arte Ede rren Museoa), Sortzez 
Garbia, San Andresekin eta San Joan Bataiatzailearekin (Musée du Louvre, Paris) eta Sortzez Garbia, emai-
leekin (National Gallery, Londres) dira hainbestetan errepikatutako gaia eraldatzeko Valdés Lealek izan zuen 
sormenaren adibideetako batzuk.

Hala eta guztiz ere, artearen merkatua nagusitu zitzaion Valdés Leali ere, eta, 1660 eta 1665. urteen bitartean, 
konposizio eta estilo aldetik xehetasun askotan bat egiten duten Sortzez Garbiaren lau bertsio margotu 

16 Jatorria: Manuel Taramona jaunaren alargun Mercedes Basabe andreak egindako dohaintza, 1953. Erakusketak: Madril 1989; Budapest 1996. 
Bibliografia: Angulo 1957, 19. or., 10. lam.; Lasterra 1969, 6. zenb.; Madril 1989, 70.-71. or., 19. zenb.; Galilea 1995b, 10., 28., 40. or.; Budapest 
1996, 105.-107. or., 20. zenb.; Madril/Bartzelona 2007, 198. or., 69. ir.; New York 2010, 108. or., 27. ir.

17 New York 2010, 108. or., 27. ir.
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12. Juan de Valdés Leal (Sevilla, 1622 -1690)
Sortzez Garbia, c. 1660-1665
Olioa mihisean. 156,2 x 106,8 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa
Bizkaiko Foru Aldundiaren komodatua 2014an
Inb. zenb.: DEP2929
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zituen, gutxienez. Bilboko Arte Ederren Museoko koadroa [12. ir.]18 eta Enrique Valdiviesok 1988an artistaren 
bizitzari eta obrari buruzko azterlan monografikoa argitaratu zuenean Granadako bilduma partikular batean 
zegoen bertsio bat oso antzekoak dira. Bi margolan horietako Mariaren irudiak oso antzekoak dira; eta, gai-
nera, hanka parean dauzkan aingerutxoak, euren mugimendu kementsuak nabarmentzen dituen oihal gorria-
rekin, berdin-berdinak dira ia. Gaur egun argazki baten bidez baizik ezagutzen ez den Valdés Lealen antzeko 
koadro bat [13. ir.]19 Bilbokoen eta Granadakoen bertsio sinplifikatua da. Obra horren laugarren bertsio bat 
bilduma partikular batean zuten Úbedan, 1988an20. Horrek guztiak iradokitzen duenaren arabera, Carreño, 
Antolínez eta haien garaikide batzuen kasuan bezalaxe, Valdés Lealek bere ereduak erabili beharko zituen, 
eta gutxieneko aldakuntzak sartu, Andre Maria Sortzez Garbiaren koadroen merkatu aseezinari erantzun 
ahal izateko.

18 Koadro hau (Enrique Valdiviesok egiaztatu du Valdés Lealek egindakoa dela) duela denbora gutxi sartu zen museoaren bilduman. Sotheby’s-en 
saldu zen (140. sorta) 1991ko abenduaren 11n, eta enkantean jarri zen berriro Madrilgo Sala Retiro aretoan (40. sorta), 1995eko maiatzaren 
29an. 2014an Bizkaiko Foru Aldundiaren bilduman sartu zen, Bilboko bildumazale batek dohaintzan emanda; eta, urte horretan bertan, 
Aldundiak museoari laga zion. 

19 Lehen, Ángel de la Riva Bilduman, Madril.
20 Valdivieso 1988, 98-99 kat., 247. or. eta 106. eta 107. ir.

13. Juan de Valdés Leal
Sortzez Garbia
Olioa mihisean
Kokapen ezezaguna
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Arxiu Mas, Bartzelona
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