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Ezagutzen ditugun datuak ikusita, aditu gehienen iritziz, Luis de Morales 1510. 
eta 1511. urteen artean jaio zen, eta ziurrena 1586an hil zen Alcántaran (Cá-
ceres). 1535. eta 1537. urteen artean Cáceresko Plasencia hirian bizi izan zen. 

Hainbat albistek diotenez, enkarguak jaso zituen toki horretako bezeroentzat eta pa-
rrokientzat, eta, gainera, “pintor vecino de la dicha ciudad” moduan inskribatuta ager 
tzen da. Dokumentu guztien arabera, harreman luzea izan zuen hiri horretako giro 
artistikoekin. Extremadurako elizbarrutirik handiena zen Plasencia, enkargu askori 
ematen zien bide, eta enkargu horiek toki desberdinetako maisuak eta artisauak 
erakartzen zituzten. Ez dakigu ziur nola iritsi zen hirira Luis de Morales: lan zehatz 
bat egiteko kontratatuta edo hiriak eskaintzen zituen aukerek erakarrita. Batzuen 
ustez, litekeena da Plasencian bertan jaioa izana.

Dena dela, 1537. urtean, 27 urte inguru zituela, gaitasun handiko artista zen, erre-
taula bat egiteko enkargu zaila bere gain hartzeko gauza; horretarako, panel desber-
dinen konposizioa asmatu, ofizialak eta artisauak antolatu, eta izen ona eduki behar 
zen, fidatzaileak eta gainerakoak lortzeko. Erretaula horietako asko landa-guneetan 
kokatutako tenpluetarako egin ziren, baina, jarduera hain zen bizia, non eskulto-
reak, pintoreak eta lanbideari lotuta zeuden beste langile batzuk etengabe mugitu 
baitziren elizbarruti osotik.

1539an, Morales Leonor de Chavesekin ezkondu, eta Badajoz hirian kokatu zen. 
Leonor de Chavesen familiak oso harreman sozial onak zituen hirian, eta, horre-
la, Moralesek bezero gehiago lortu zituen lan egiteko. Ordutik aurrera, Badajoz 
izan zen familiako bizitza egiteko tokia, eta, aldi berean, bere tailerrak eskuratutako 
enkarguetako asko hiri horretatik landu zituen. Elizbarruti txikia zen Badajoz, ha-
mabi mila biztanle baino gehiago ez zituena, berrogei kilometro inguruko zabalera 
zuen lurraldetik barreiatuta. Gainerako herriak elizbarrutitik kanpo geratzen ziren, 
Santiago eta Alcántarako ordena militarren mende. Mugan zeuden beste eremu 
batzuk jatorri zaharreko familien mende zeuden, familia horiek Extremadura he-
goaldeko eremu zabal batetik hedatzen baitzuten beren agintea. Hiriko bizitza kate-
dralaren eta kabildoaren inguruan mugitzen zen. Behe-nobleziak, hiriko burgesiak 
eta, batez ere, kabildoak eta bere prelatuek eratu zuten gure artistak lanerako izan 
zituen bezeroen profila.

Bere bizitzako aldi garrantzitsu batean Moralesek izan zuen ibilbide artistikoaren 
ondorioz, maiz egin behar izaten zituen bidaiak, enkarguak hitzartzeko, gauzatze-
ko edota tailerrak nola prestatzen zituen kontrolatzeko. Era horretan, Portugalgo 
Évora eta Elvas hirietaraino joan zen erretaulak egitera. Bere inguruko beste artista 
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askok bezala, ekonomia osatzeko, dirua inbertitu zuen etxe eta orubeetan, edo ma-
hastiak, olibondoak eta azienda erosten. Artistaren soslaia erabat landa-gunekoa da, 
ingurune horretan bizi izan baitzen; eta hori oso nabarmena da, dakigunez, salgaie-
tan ordaindu baitzioten hainbat aldiz, esate baterako, garia eta garagarra emanda, 
edota “un cavallo frisón ensillado y enfrentado”.

Moralesen seme-alabek jasotako heziketa aski apala izango zen ziurrena. Garai har-
tako emakumezko gehienak bezala, Moralesen alabak analfabetoak ziren (moja zen 
alaba kenduta). Semeek, bere lanbidean ohikoa zenez, aitaren urratsei jarraitu, eta 
bere tailerrean egin zuten lan, aitak jasotzen zituen erretaula gehienetan eta gaine-
rako lanetan laguntza emanez.

Luis de Morales (margolaria) 

eta Francisco Rodríguez 

(entalladorea), Plasenciako 

(Cáceres) San Martín elizaren 

errataula nagusia, 1565-70
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Ecce Homo

c. 1565

Olioa intxaurrondo-oholean, 182 x 94 cm

Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga

Badajozko apezpikua zen Juan de Ribera pertsona garrantzitsua izan zen Luis de 
Moralesen biografian. 1562. eta 1568. urteen artean gidatu zuen elizbarrutia. Aldi 
horretan, mota desberdinetako lanak eskatu zizkion gure artistari, eta, ikastun 
batzuen ustez, horren ondorioz hartzen da gaur egun apezpikuaren ganberako mar-
golaritzat. 

1568an artzapezpiku eta Valentziako erregeorde izendatu zuten Juan de Ribera; eta, 
Mediterraneoko hiri horretara joan zenean, margolariaren tailerraren gainbehera 
hasi zen. Dakigunez, 1570etik aurrera ez zuen enkargu askorik izan. Morales bizi 
izandako giro sozial eta erlijiozkoa desagertzen ari zen. Azkenean, 1582an, Alcán-
tarara joan zen bizitzera familia guztiarekin. Ez dakigu zehatz zein izan ziren etxez 
aldatzeko arrazoiak; beharbada, harreman sozialak izango zituen Alcántaran, eta 
lan eta ekonomia aldetik Badajozen baino aukera gehiago izango zituela pentsatuko 
zuen.

Bizitoki berrian, Moralesek enkargu berriei ekin zien, tailerraren laguntzaz, ziurrena 
ordurako osasuna aski makalduta zuelako, urte haietatik gorde diren obren egike-
rari erreparatuta –ohikoa baino narrasagoa da–. Luis de Morales, “Jainkotiarra” 
deitutakoa, handik gutxira hil zen, ziurrena, 1586an.

San Juan de Ribera

c. 1566

Olioa intxaurrondo-oholean, 52,3 x 40 cm

Madril, Museo Nacional del Prado
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Luis de Morales artista Extremaduran kokatu ohi da, XVI. mendearen lehen hamar-
kadatik aurrera. Berrogeita hamar urtez, inguru horretako margolaririk emankor 
eta garrantzitsuena izan zen. Flandes eta Gaztelako artistak eta eraginak uztartzen 
dira lurralde horretan, eta hori nabarmen agertzen da Moralesen lanean. Merka-
taritza-bokazio argiz, Moralesek ondo asmatu zuen deboziozko arte-produktu hura 
garai hartako bezeroen gustuetara egokitzen. Oso egikera zainduko produktua zen, 
eta tradizio flandestarrekin zuen lotura, Italiatik iritsitako osagai eta modeloekin 
ñabartuta. Horrez gain, ederki jakin zuen garai hartako giro espirituala bere irudi 
errukitsuetan islatzen. Ezagutzen zaizkion lan guztien gaia erlijiozkoa da; lan erra-
zak dira konposizio aldetik, hurbil-hurbil daude sinestunarengandik, eta horrek 
emoziozko karga nabaria gaineratzen dio ikusmen aldetik lanak duen eraginkorta-
sunari. Bere lan egiteko moduari dagokionez, berariaz nabarmendu behar da berezko 
estiloa duela, pintore gutxik lortu dutena; eta horixe da beste artista batzuengandik 
bereizten duen “marka”, berehala eta erraz ezagutzeko modukoa. “Markaren” eragi-
na Grecoren artelan bat ikustean gertatzen denaren antzekoa da.

Bere margolan gehienek atzealde ilunak dituzte, beltz bizi eta kezkagarrikoak. Ez 
dute denborazko ez espaziozko erreferentziarik, eta hori lagungarria da irudiak 
gure oroimenean iltza daitezen lortzeko. Minezko irudi eutsiak dira, sentikortasun 
errukarria eta oinazetua sorrarazteko asmatuak.

Zalantzarik gabe, gaur egun, sentitzeko modu hori tokiz kanpo eta zaharkituta da-
goela pentsa dezakegu. Alabaina, zaila da tentazioari eutsi, eta ez begiestea birjina 
nerabe hauek, beren baitan bilduak, argitsuak eta immaterialak ia, eta oinazearen 
eta minaren aztarnak Kristoren begitarte atsekabetu eta etsituaren gainean. Badiru-
di margolariak benetako gorputz baten ikuspegia jartzen digula aurrez aurre, taupa-
daka ari den azal bat, ia ukitzeko modukoa. Hori dela-eta jarri zioten “Jainkotiarra” 
izengoitia antzina, Antonio Palomino tratatu-idazleak XVIII. mendean azaldu zue-
nez:

“Fue cognominado el Divino, así porque todo lo que pintó fueron cosas sagradas, como porque 
hizo cabezas de Cristo, con tan gran primor y sutileza en los cabellos, que al más curios en el 
arte ocasiona a querer soplarlos para que se muevan, porque parece que tienen la misma sutileza 
que los naturales”.

ERAKUSKETAREN ESPARRUAK
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Atal honetan, Luis de Moralesen sorkuntza-lan ikonografiko ezagunenetako 
batzuk egongo dira erakusgai. Nahikoa lan txikiak dira, eta hondo beltze-
tan irudikatutako eta ikusleengana hurbiltzeko argi kontrastatuaren bidez 

nabarmendutako gorputz erdiko edo bustoko irudiak agertzen dira bertan. Konpo-
sizio horiek otoiztegi eta kapera pribatuetarako sortu dira, eta Moralesen filiazio 
artistiko konplexuaren adierazgarri dira: Italiako pinturarekin eta Flandeseko nahiz 
Europako iparraldeko zenbait artistarekin dituen loturak. Garai hartako jendeak 
honako gai hauek zituen gustuko: Ama Birjina eta Haurra, Andre Maria nahiga-
betua, Ecce Homo, Kristo gurutzea sorbaldan daramala edo Pietatea. Hori dela eta, 
Morales oso margolari ospetsua izan zen, eta bere lanak oso goiz agertu ziren inben-
tario nahiz bildumetan

1. IKONO IRAUNKORRAK

Kristo, gurutzea bizkarrean daramala

c. 1565

Olioa oholean, 82 x 64 cm

Osuna (Sevilla), Colegiata de Osuna

Ama Birjina Nahigabetua

1560-70

Olioa intxaurrondo-oholean, 73 x 50,5 cm

Madril, Museo Nacional del Prado
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Ijitoz jantzitako Ama Birjina eta ikoroskidun Haurra

1567-68

Olioa intxaurrondo-oholean, 39 x 28,5 cm

Bilduma partikularra

Ama Birjina eta Haurra idazten

Datarik gabe

Olioa oholean, 54,7 x 38,8 cm

México D. F., Museo Nacional de San Carlos

Moralesek Ama Birjina eta Haurra irudikatzeko aukeratutako konposizioa 
oso mugatua izan zen, askotan aldaketak egin zituen arren, erosleek eu-
rek eskatu ziotelako edo artistak berak lanak bereizi nahi izan zituelako. 

Funtsezko lau gai ezagutzen ditugu Ama Birjinaren eta Haurraren inguruan: Es-
nearen Ama Birjina, Txapeldun Ama Birjina edo ijitoa, Ama Birjina eta Haurra 
idazten eta Txaratiladun edo Ikoroskiaren Ama Birjina. Azken horrek, gainera,  
zerikusi zuzena dauka Haurraren helburu berreroslearekin. Kasu guztietan, aurpegi 
bakartu edo malenkoniatsuko gaztea da Maria. Hain zuzen ere, haren aurpegiera 
leunetan eta larruazal aratzean aurkitzen dugu margolariari ospea eman dion sfuma-
to entzutetsua. Gai horiek arreta handiz aukeratzen zituen, eta, horrenbestez, argi 
dago Moralesek gaitasun handia zeukala eraketa piktoriko fineko eta emozio-karga 
eraginkorreko lanak lortzeko.

2. AMA BIRJINA ETA HAURRA
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XVI. mendeko Espainiako margolari gehienek bezala, Luis de Moralesek 
hainbat eta hainbat erretaula egin zituen, eta, horretarako, bere tailerraren 
laguntza jaso zuen. Agiriek egiaztatu egiten dute Moralesek lan ugari egin 

zituela bere sasoiko artean hain bereizgarriak ziren multzo horien inguruan. Nola-
nahi ere, XVII. mendetik eskualdean bizi izandako gatazken ondorioz, erretaula ge-
hienak desagertu egin ziren. Erakusketan, erretaula horietako zenbait ohol egongo 
dira ikusgai eta oso lagungarriak izan daitezke Moralesen lanaren atal bat ulertzeko 
eta bere ibilbide artistikoari buruz daukagun iritzia osatzeko.

3. NARRAZIO KONPLEXUAK: ERRETAULAK

Kalbarioa

c. 1566

Olioa haritz-oholean, 166,5 x 138 cm

Madril, Museo Nacional del Prado.
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Aienea Kristo hilaren aurrean

c. 1566

Olioa haritz-oholean, 167,5 x 125 cm

Salamanca, Museo de Salamanca

Berpizkundea

c. 1566

Olioa haritz-oholean, 167,5 x 124,5 cm

Madril, Museo Nacional del Prado.
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Erlijiotasun katolikoak bere diskurtso ikonografikoaren zati handi bat eratu 
du Kristoren Pasioaren inguruan, gizakiak jatorrizko bekatutik berrerosi zi-
tuen Salbatzailearen sufrimendu fisiko eta espiritualean, alegia. Garaiko espi-

ritualtasunari eutsita, Moralesek gai hori formatu txikiko lanetan landu zuen batez 
ere, hau da, zehaztasun naturalistaz eta eskulturatik hurbil dagoen ukimen-izaeraz 
irudikatutako Kristoren buruan edo bustoan oinarritutako berariazko lanetan. Oso 
argiztatuta eta erreferentzia espazial eta tenporal oro ezabatzen duen hondo ilu-
nean ebakita, hausnarketa pribaturako irudi moduan agertzen da, eta, nolabaiteko 
zentzuan, Jaungoikoaren Semearen sufrimendua sentiarazten die fededunei. Fran-
cisco Pachecok idatzi zuen bezala, aurpegi horien irudikapenak “hurbil-hurbiletik” 
mirestera garamatza, eta, beraz, badugu Jesukristoren oinazea eta etsipena ikusterik 
eta sentitzerik.

4. “HURBIL–HURBILERAKO” PINTURA.
PASIOAREN ETA BERREROSPENAREN IRUDIAK

Pietatearen, San Joanen eta Santa Maria Madalenaren triptikoa

c. 1570 

Olioa intxaurrondo-oholean, 74 x 52,4 cm (erdikoa); eta haritz-oholean, 88,8 x 34,5 cm (albokoak)

Madril, Museo Nacional del Prado
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XVI. mendean Badajozeko apezpikuak izandako prelatuen artean, San Juan 
de Ribera izan zen nabariena. Bere familiaren jatorria zein zen, nolako 
prestakuntza intelektuala zeukan eta elizbarrutiko apezpikua zenean (1562-

1568) zer giro espiritualetan mugitu zen kontuan hartuta, Ribera derrigorrezko erre-
ferentzia da Moralesen margolanak ulertzeko orduan, haren ganbera-margolaria zela 
ere esan zuten-eta. Bost urteko epealdi dokumentatuan, Juan de Riberak Moralesi 
eskatu zion era guztietako taulak margotzeko. Valentziara joan ondoren, Juan de 
Ribera artzapezpiku eta erregeorde izendatu zuten. 1796. urteaz geroztik zen beatoa, 
eta 1960an egin zuten santu.

5. SAN JUAN DE RIBERA ETA
KONTRARREFORMAKO ESPIRITUALTASUNA

Triptikoa, Juan de Riberaren arimaren epaiketarekin

c. 1568 

Olioa haritz-oholean, 131 x 48 cm, 130 x 98 cm, y 131 x 48 cm

Valentzia, Real Colegio Seminario de Corpus Christi-Museo del Patriarca



Erakusketako katalogotik ateratako informazioa.

Azala: 
Esnearen Ama Birjina
c. 1565.
Olioa gaztainondo-oholean, 83,7 x 63,7 cm
Madril, Museo Nacional del Prado
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