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Resumo
O presente trabalho objetiva analisar uma série de pinturas sobre a vida de Santo Inácio
executadas pelo artista mexicano Cristóbal
Villalpando, no século XVIII. A divulgação da
imagem da Companhia por meio das artes visuais intensificou-se quando seus mártires e
fundadores foram canonizados em 1622 e Pedro
de Ribadeneira escreveu a biografia de Santo
Inácio. Essa obra serviu de base para que fossem criadas imagens das mais significativas
passagens de sua vida, gravadas pelos irmãos
Wierix no ateliê de Rubens. No México há uma
série pintada por Cristóbal de Villalpando, (1649 –
1714), exposta no Museo Nacional del Virreinato.
O formato das telas em arco possibilitou que o
artista colocasse duas ou mais cenas em uma
obra apenas, como ocorrera em uma publicação flamenga na qual há até três cenas em
uma gravura. Francisco de la Maza aponta que
Villalpando seguiu a iconografia de uma publicação romana da biografia do santo nas obras
de Tepozotlán, a qual enfatizava mais a plástica da obra que a mensagem. O crítico busca
interpretação para desvendar o silogismo da
obra... “un barroco juego de palavras IGNATIUS,
IGNIS, AGNUS, cuya raíz foneticamente es aparentemente la misma. Incluso el hecho de que
San Juan Bautista, presente entre el coro de bie-

Abstract
This work aims to analyze a series of paintings
about the life of Saint Ignatius made by the Mexican
artist Cristóbal Villalpando in the eighteenth century. The dissemination of the Company’s image
through the visual arts was intensified when its
martyrs and founders were canonized in 1622 and
Pedro de Ribadeneira wrote the Saint´s biography.
This work was the basis for creating images of
the most significant passages of his life, engraved by the Wierix brothers in Rubens’s studio. In
Mexico, there is a series of paintings by Cristóbal
de Villalpando (1649 - 1714) exhibited at the Museo
Nacional del Virreinato. The format of the arched
canvas made it possible for the artist to place two
or more scenes in one work, just as in a Flemish
publication in which there are up to three scenes
in one print. Francisco de la Maza points out that
Villalpando, on his work on Tepozotlán, followed the
iconography of one of the published Roman biographies, where he emphasized the aesthetics of
the work rather than the message. The critic tries
to analyze it in order to reveal the syllogism of the
work ... ... “un barroco juego de palavras IGNATIUS,
IGNIS, AGNUS, cuya raíz fonéticamente es aparentemente la misma. Incluso el hecho de que San
Juan Bautista, presente entre el coro de bienaventuradas que proclaman la gloria de Ignacio,
señale a éste con la mano derecha como al nuevo
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naventuradas que proclaman la gloria de Ignacio,
señale a éste con la mano derecha como al nuevo
AGNUS DEI, insinúa veladamentela suplantación
de la figura de Cristo, casi bordeando la herejia” .
Estudos iconológicos revelariam se essa quase
heresia —suplantar o nome IGNACIUS ao IESUS—
teria sido arroubo do artista ou grandiosidade
do teólogo.
Palavras Chave: Pintura barroca – arte jesuítica
– gravura – barroco mexicano – estética

AGNUS DEI, insinúa veladamentela suplantación
de la figura de Cristo, casi bordeando la herejia”
(a baroque word puzzle IGNATIUS, IGNIS, AGNUS,
which phonetic roots are apparently the same. The
fact that San Juan Bautista – who is among the
chorus of blessed people who proclaim the glory
of Ignacio – is the one that points out a new AGNUS
DEI, insinuating the supremacy of the figure of the
saint over Christ, is almost a heresy). Iconological
studies would reveal whether this quasi heresy,
IGNACIUS more important than CHRIST, was the
artist’s audacity or the theologian’s grandeur.
Keywords: Baroque painting – jesuitic art – engraving – mexican baroque - aesthetics

O trabalho objetiva analisar uma série de pinturas sobre a vida de Santo
Inácio executadas pelo artista mexicano Cristóbal Villalpando, no século XVIII. A divulgação da imagem da própria Companhia por meio das
artes visuais intensificou-se quando seus mártires e fundadores foram
canonizados em 1622 e Pedro de Ribadeneira escreveu sua vida. Essa
obra serviu de base para que fossem criadas imagens das mais significativas passagens de sua vida gravadas pelos irmãos Wierix no ateliê
de Rubens. No México há uma série pintada por Cristóbal de Villalpando,
(1649 – 1714), expostos no Museo Nacional del Virreinato. O formato das
telas em arco possibilitou que o artista colocasse duas ou demais cenas
em uma obra apenas, como ocorrera em uma publicação flamenga na
qual há até três cenas em uma gravura.
Francisco de la Maza, aponta que Villalpando seguiu a iconografia da publicação romana nas obras de Tepozotlán e que preocuparam-se mais com a plástica da obra que com a mensagem. O crítico
busca interpretação para desvendar o silogismo da obra... un barroco
juego de palavras IGNATIUS, IGNIS, AGNUS, cuya raíz fonéticamente es
aparentemente la misma. Incluso el hecho de que San Juan Bautista,
presente entre el coro de bienaventuradas que proclaman la gloria de
Ignacio, señale a éste con la mano derecha como al nuevo AGNUS DEI,
insinúa veladamentela suplantación de la figura de Cristo, casi bordeando
la herejía . Estudos iconológicos revelariam se a quase heresia, suplantar o nome IESUS com o de IGNACIUS, teria sido arroubo do artista ou
grandiosidade do teólogo.
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As gravuras sobre a vida de santo Inácio
Se no Brasil foi possível realizar obras pictóricas em grandes espaços
nos forros das igrejas, na América Espanhola a tradição foi diversa.
O uso da tela foi mais difundido pois o perigo de desabamento dos
forros e abóbadas era frequente naquelas terras sujeitas a grandes
abalos sísmicos.
A divulgação da imagem da própria Companhia por meio das
artes visuais intensificou-se quando seus mártires e fundadores foram
canonizados no início do século XVII. Antes, as cenas da vida da Virgem,
o Menino, são José, como exemplo de castidade, são Miguel, como
mensageiro de Deus e os mártires que serviam de exemplo a aqueles
que se aventuravam à catequese nas terras incógnitas, eram os temas
frequentes nas pinturas das igrejas. A vida de são Francisco Xavier na
sacristia da casa professa de Lisboa, igreja de são Roque, é o exemplo
mais vivificante de pinturas ilustrativas da missão da Companhia1.
Assim que santo Inácio morreu em 1556 o padre Pedro de
Ribadeneira (1527- 1611) ficou responsável para escrever a vida do santo. Esta obra serviu de base para que fossem criadas imagens das mais
significativas passagens da sua existência. A encomenda foi feita para
o artista barroco Peter Paul Rubens, que a partir de seus desenhos
(não se sabe ao certo quantos o artista teria realizado) incumbiu o
gravador Jean Baptista Barbé indicado pelos jesuítas para realizar as
gravuras que compõem o livro Vita Ignatii. Para tal empreitada foram
indicados outros gravadores do ateliê dos irmãos Wierix composto
por Jean, Hieronimus e Antón, todos de Antuérpia. Estes gravuristas
já tinham executados para os jesuítas as gravuras para Adnotationes
et Meditationes sobre a história dos evangelhos.
As gravuras executadas em buril e impressas em pequeno formato de 14,5 cm x 9,5 cm, todas no sentido vertical, são acompanhadas
de um texto explicativo em latim. Este pequeno livro Vita Ignatii, publicado por Pedro de Ribadeneira (1572) foi o modelo para todas as séries de
pinturas encomendadas pela Companhia para serem expostas em geral
nos corredores dos pátios dos colégios2. Desde a canonização de santo
1. Sobre os quadros da vida de são Francisco de autoria de André Reinoso que estão
na sacristia da igreja de são Roque em Lisboa leia-se Quadros de vida de s. Francisco
Xavier de Vítor Serrão in Os jesuítas e a ideia de Portugal. Oceanos, 1992. Mesmo
com incessantes pedidos não me foi permitido fotografá-los.
2. Uma das versões com gravuras de narrativa contínua é Vita Beati Patris Ignatii Loyolae Religionis Societas Iesu... P. Petrus Ribadeneyra...Antuerpe, 1572.
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Inácio em 1622 muitas séries de pinturas foram encomendadas para a
Espanha, nas casas Professas ou colégios de Madri, Múrcia, Granada,
Salamanca e em Sevilha, foram pintadas por Juan de Valdés Leal em
(1665). No Colégio Real de Salamanca foi mantida a série pintada pelo
pintor Sebastián Conca com 28 passagens3. O número de passagem
varia pois nem todas chegaram até no século XX de maneira integra.
Deste último artista há oito telas na igreja de São Pedro em Lima além
de pinturas pequenas no forro. Há ainda notícias de que o grande pintor mexicano Miguel de Cabrera realizou séries para os inacianos de
Querétaro e da casa professa da Cidade do México4 em 17555. Sobreviveu
em maior número de telas a série pintada por Cristóbal de Villalpando
(Cidade do México, 1649 – 1714), que entre tantas obras estão na sacristia
da catedral do México e Capela dos Reis em Puebla6, e o tema da vida
de santo Inácio estão expostos nos corredores do Museo Nacional del
Virreinato, dos quais aqui são analisados dezenove painéis7.
Esta tradição de colocar as pinturas relativas à vida dos santos fundadores das ordens religiosas tem exemplos significativos nos
claustros dos conventos da América Latina. As passagens da vida de
são Francisco e franciscanos são as difundidas como as existentes
em Guadalupe, na Propaganda Fide, no México, em Potosi, no claustro
franciscano com obras da escola potosina de Melchor Pérez Holguín8,
em Cusco, no convento dos freis, obras da escola cusquenha que
exportou para Santiago do Chile a impressionante coleção da Vida
de são Francisco de Assis com 54 obras a cavalete9. Lembra-se que
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esta escola de pintura teve origem com os padres jesuítas os mestres
Bernardo Bitti, Mateo Péres de Alesio e Angelino Medoro ainda no
século XVI. No convento dos mercedários em Cusco e dos dominicanos há extensas coleções pictóricas com cenas das vidas de Santo
Domingos, obras do padre Juanes de Espinoza e do índio Diego Quispe
Tito e a vida de São Pedro Nolasco, fundador dos mercedários, são
pinturas de Diego Martínez de Oviedo com colaboração de Gregório
Quispe Tito.
Villalpando também teve como referencial as gravuras de Vita
Ignatii. O formato em arco dos espaços para os quais as pinturas foram
executadas possibilitou como se observa nas análises a seguir que o
artista colocasse duas ou demais cenas em uma obra como ocorrera
em uma publicação flamenga na qual são colocadas três cenas em uma
gravura apenas. Esta maneira de tradição medieval recebe o nome de
narrativa continua na qual uma cena é mais preponderante que a outra10. A passagem das figuras executadas com linhas das gravuras foi
executada com grande liberdade pois do desenho mais rígido passou
para composições pictóricas onde a pintura mostra-se com toda a
exuberância do estilo barroco. Por vezes o tenebrismo espanhol ainda
está presente em partes compositivas compensadas por áreas de liberdade pictórica com amplas pinceladas dignas dos grandes mestres
como o flamengo Peter Paul Rubens (1577 - 1640) e do espanhol Juan de
Valdez Leal (1622 - 1690). As pinturas que se seguem têm sempre como
referencial gravuras em metal que foram encomendadas para narrar a
trajetória de santidade de Inácio. Grande parte das pinturas executadas por muitos artistas europeus e nas terras americanas segue este
padrão com poucas variações por vezes incluindo a narrativa em latim
que serviu de referencial: o livro romano com 79 estampas, pois assim
poderia sentir melhor o desenho que na publicação condensada com
14 gravuras de narrativa contínua.

Nascimento e batismo de Inácio de Loyola
Inácio nasceu na Espanha, na Vila de Azpeitia, Guipúzcoa, na residência de Loyola no dia de Natal de 1491. Era filho de Don Beltrán Yáñez e
senhora Maria Sáez Licona y Balda, ambos de famílias nobres da região
basca. A família formou-se com treze filhos sendo Inácio o menor. A
análise referencial é a gravura nº 1.

10. Op. cit. p. 55.
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Arriba 1. Cristóbal de
Villalpando. Nascimento e
batismo de Inácio de Loyola.
Óleo sobre tela, 245 x 432 cm.
Museo Nacional del Virreinato.
2. Cristóbal de Villalpando.
Inácio ferido durante a defesa
do castelo de Pamplona. Óleo
sobre tela, 245 x 432 cm.
Museo Nacional del Virreinato

A cena do nascimento está em primeiro plano e do batismo ao
fundo. Os fatos sobre o nascimento subdividem-se em gravidez da mãe
e apresentação do recém-nascido. Na lateral direita, objetos da casa
palaciana com lareira e na esquerda homens ao redor de um estábulo.
Acima das mulheres com o bebê há uma alusão ao nascimento de Cristo,
visão que contrasta com a cena de realidade do batismo de Inácio. Na
visão ao fundo o artista substitui a cena do estábulo pelo nascimento
de Jesus a indicar a proximidade daquela noite em que o Menino Jesus
veio ao mundo na gruta de Belém.

Inácio ferido durante a defesa do castelo de Pamplona
A decisão de Inácio em defender o castelo de Pamplona e seu ferimento
na perna é o ponto de partida para fatos posteriores à sua conversão.
Esta cena é das primordiais pois a partir das leituras e visões que teve
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em seu restabelecimento é que inicia sua busca da espiritualidade.
Como outros santos fundadores de ordens religiosas, São Francisco,
São Domingos ou São Bento, suas hagiografias iniciam-se até mesmo antes do nascimento a comparar com a vida de Cristo. A de Inácio
começa com o nascimento e batismo como se viu na pintura anterior.
Sendo ele um nobre cavaleiro envolvendo-se em lutas militares, neste fato tem-se o início de sua conversão, história relatada quando foi
ferido e em convalescência após leituras iniciou o caminho para a vida
mística e religiosa.

3. Cristóbal de Villalpando. São
Pedro aparece a Inácio ainda
convalescente das feridas em
sua casa de Loyola. Óleo sobre
tela, 245 x 432 cm. Museo
Nacional del Virreinato.

São Pedro aparece a Inácio ainda convalescente das feridas
em sua casa de Loyola
Inácio fora ferido na perna e convalescente requisitou livros aos quais
era afeito, como leituras sobre cavalaria. Não havendo estes livros deram-lhe A vida de Cristo e de outros santos. Durante as leituras ficou
impressionado e resolveu mudar de vida e logo ocorreu então uma primeira visão, de São Pedro, primeiro papa da Igreja. Depois seguiram-se
outras. As gravuras referenciais são de o nº 3 e 4.
A obra pictórica segue a narrativa utilizando duas cenas, à
esquerda um cão (fidelidade) aguarda pacientemente que Inácio leia
os livros que lhe foram oferecidos. Na grande cena, à direita, São Pedro
domina a composição situado no centro espacial. Na gravura referencial
o santo está à direita do enfermo e destacam-se no centro da cena os
livros posicionados sobre pequena mesa.
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Arriba 4. Cristóbal de
Villalpando. A Virgem Maria
e o Menino aparecem a Inácio
durante sua convalescença.
Inácio despede-se de seus
irmãos. Óleo sobre tela, 245 x
432 cm. Museo Nacional del
Virreinato.
5. Cristóbal de Villalpando.
Episódios da vida de
Inácio, enquanto estuda na
Universidade de Paris. Óleo
sobre tela, 245 x 432 cm.
Museo Nacional del Virreinato.

280

Esta visão assemelha-se àquela da aparição de São Pedro ao
curar seus ferimentos na perna. É o mesmo ambiente palaciano do quarto onde está em convalescência: a posição do leito sobre um patamar,
o dossel, o móvel de cabeceira com os livros e a esfinge está encoberta
(o enigma já fora resolvido) segundo o referencial da gravura de nº 5. A
visão da Virgem com o Menino é de grande impacto visual ao criar uma
ambientação de espacialidade real ao fato pleno de mistério. A profundidade é conseguida por meio de zonas planas de grande intensidade
de marrons a contrastarem com ocres claros mesclados com azuis que
destacam a serenidade do rosto da Virgem. O gesto protetor de Maria
ao proteger o corpo do Menino é admirado mesmo pelos anjinhos de
olhares complacentes.
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Episódios da vida de Inácio, enquanto estuda
na Universidade de Paris
Esta obra condensa duas cenas que estão no livro de gravuras nº 42 e
44 de Vita Ignatii identificadas como Pregando em Azpeitia (à esquerda)
e Na água gelada (à direita). Segundo inscrições, Inácio atravessava
uma ponte nos arredores de Paris e encontrou-se com um jovem que
se dirigia a um local de amores proibidos. Para salvar sua alma jogou-se nas águas congeladas. Esta atitude converteu o jovem. A separar as cenas, uma árvore que do lado direito tem os galhos retorcidos
castigados pelo rigoroso inverno parisiense e no lado oposto folhas
sombreiam o fervoroso santo em sua terra natal na região de Azpeitia.
Pela multidão que o ouve, o pregador com voz debilitada, converte não
apenas o nobre senhor como a turba que o ouve, mesmo distante, por
uma intercessão divina.

6. Cristóbal de Villalpando.
Inácio é ordenado sacerdote em
Veneza. Óleo sobre tela, 245 x
432 cm. Museo Nacional del
Virreinato.

Na cena do pregador o artista converte o local plano, que é
sugerido pelo gravurista por um lugar com escarpas a indicar uma montanha. Pessoas sentadas e de pé no primeiro plano sugerem que esta
cena seja mais importante pois pode-se comparar esta pregação de
Inácio com a de Cristo no Sermão da Montanha. O recurso da união das
cenas por meio da paisagem ao fundo também é louvável pois a luz da
natureza coopera com a claridade relativa das figuras que se diluem ao
fundo a criar o sentido ótico de unidade compositiva barroca. Entre o
santo e o nobre surge uma figura que lembra a presença de Cristo.
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7. Cristóbal de Villalpando. O
papa Paulo IV abençoa a Inácio
de Loyola. Óleo sobre tela, 245
x 432 cm. Museo Nacional del
Virreinato.

Inácio é ordenado sacerdote em Veneza
Terminados os estudos em Paris, Inácio voltou à Espanha junto aos
familiares. Em seguida viajou a Veneza na Itália para ser ordenado sacerdote depois de ter pedido permissão ao papa Paulo III. Seguiram-se
os rituais das ordens menores, do subdiaconato e por fim o sacerdócio.
A gravura referencial é a de nº 49.
O artista desenvolve a obra em duas cenas sendo a cena principal, o momento em que o bispo coloca a casula – paramento sacerdotal
—observado pelos acólitos que seguram o báculo— símbolo da missão
episcopal. A segunda ação, centralizada sobre o piso sem o tapete,
mostra dois nobres com suas espadas e lanças, quatro clérigos ajoelhados, sendo que um deles observa a conversa dos dois nobres, mais
ao fundo outras duas pessoas sentadas comentam o fato e em último
plano, em praça publica (junto ao céu veneziano tendo um pequeno
sol como testemunha) mais pessoas difundem a notícia da ordenação.

O papa Paulo IV abençoa a Inácio de Loyola
Este painel contém cenas ambientadas no interior da sala de audiências papal e uma coluna aponta para outra cena no exterior. A gravura
referencial é de nº 56. Separada por uma coluna, as linhas diagonais
do piso levam à direção do tapete no qual Inácio genuflexo é apresentado por um clérigo ao papa Paulo IV que do trono o abençoa. Linhas
perpendiculares constroem o ambiente palaciano da arquitetura.Com
numerosa audiência constituída de bispos (dois sentados à esquerda
estando um a apontar para o fiel entrar na cena) e vários clérigos ao
282

Vita Ignatii: Análise iconográfica das pinturas de Cristóbal Villalpando | Percival Tirapeli

fundo apresentam suas efígies diluídas no cenário. No lado direito, junto
à coluna, um guarda suíço está a entrar na cena. Sua entrada inicia uma
linha diagonal desde sua espada a passar pela cabeça de Inácio, o leve
gesto de inclinação do clérigo até a cabeça do papa. Do lado esquerdo
a curvatura das costas do papa inicia outra diagonal no sentido oposto
que termina no anão a formar um triângulo nesta espacialidade curva.

8. Cristóbal de Villalpando. O
papa Paulo III concede a Inácio
a bula com a aprovação da
Companhia de Jesus. Óleo sobre
tela, 245 x 432 cm. Museo
Nacional del Virreinato.

Na cena externa, dois jesuítas dialogam com judeus de longas
barbas e turbantes. Ao fundo uma construção clássica dá profundidade
para a cena.

O papa Paulo III concede a Inácio a bula com a aprovação da
Companhia de Jesus
A cena é a mais grandiosa no que se refere aos encontros papais. O
papa Paulo III após a leitura dos propósitos de Inácio, apoiado pelo
cardeal Gaspar Contarini, submeteu suas intenções a uma comissão
de três clérigos que aprovou o documento. Estava portanto fundada a
Companhia de Jesus no dia 24 de setembro de 1540. A cena mostra o
momento que o papa entrega a bula denominada Regiminis Eclessiae
Militantis a Inácio.
A gravura referencial desta cena tem o posicionamento vertical
com um bispo sentado no primeiro plano, o trono papal sobre os degraus, o papa inclinado entrega a bula a Inácio, na sequência aparecem
os três consultores e detrás de Inácio, seus companheiros. No fundo,
com cortina repuxada em uma porta, a guarda suíça.
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9. Cristóbal de Villalpando.
Inácio se encontra em Roma
com São Felipe Neri. Óleo sobre
tela, 245 x 432 cm. Museo
Nacional del Virreinato.

Inácio se encontra em Roma com São Felipe Neri
O artifício que o artista usa para colocar três cenas contínuas em uma
tela é resultado dos referenciais tanto da narrativa contínua como das
pranchas isoladas. Uma árvore divide as cenas da direita com o santo
praticando exorcismo em uma mulher e à esquerda encontram-se os
santos fundadores de ordens religiosas: São Felipe Neri, da Ordem do
Oratório e Inácio da Companhia de Jesus (Gravura referencial nº 73). Em
espaço de linhas duras, retas e ambiente escuro, na extrema esquerda,
demônios açoitam um homem no leito.
De simbolismo intenso pode-se apontar a árvore do paraíso
e entre ela os ministros de Deus (fundadores de ordens religiosas)
a serviço da salvação e libertação das angústias terrenas (posse do
demônio no corpo do homem). Esta cena que ocupa na realidade um
terceiro plano por sua pouca visibilidade refere-se a um desenho de
Peter Paul Rubens e a gravura do ateliê do mesmo artista ao se referir
às noites que Inácio orando sentia-se tentado por demônios. Aquela
gravura de grande impacto motivado pelo contorcionismo dos corpos
dos anjos endemoniados a atacar o corpo aturdido do santo parece ter
sido transferido para o tronco da árvore (do pecado original ou da vida).
Amenizando as cenas, da tentação e presença dos demônios os gestos
dos dois santos são contrastantes pois são calmos e de cordialidade,
serenidade no cumprimento de suas missões coroados pela cúpula de
uma igreja. No canto inferior direito, inocentes crianças brincam com
um cão (fidelidade). Intensas sombras, penumbras e brilhos unem os
personagens que se comunicam com gestos largos cada qual concentrado na sua missão.
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Santo Inácio tem uma visão da Santíssima Trindade
Esta cena da Santíssima Trindade também é denominada de visão da
Storta. Segundo a biografia de santo Inácio ao se aproximarem de Roma
distanciou-se dos companheiros e foi orar em uma igreja deserta e em
oração tem a visão do Pai Eterno, o Filho com a cruz que lhe diz Ergo
vobis Romae propitius ero (Eu serei propício a vós em Roma). Destas palavras surgiu a inspiração da denominação Societas Iesu, a Companhia
de Jesus. O referencial da gravura é de nº 53.

10. Cristóbal de Villalpando.
Visión que tiene san Ignacio
de la Santísima Trinidad. Óleo
sobre tela, 245 x 432 cm.
Museo Nacional del Virreinato

Nas gravuras da publicação Vita Ignatii o santo tem aos seus pés o
cajado e chapéu de peregrino e está genuflexo diante de um altar em
ruínas sobre o qual ocorre a visão da Santíssima Trindade envolta em
rolos de nuvens e cabecinhas celestiais.
Na pintura de Villalpando, Inácio olha para a visão da direita
para a esquerda. Duas outras cenas ocorrem naquela direção: Inácio
tem outra visão ao prostrar-se diante de um altar onde um sacerdote
celebra uma missa e ao fundo já de pé sucede nova visão. Do lado direito,
ao longo de um caminho que inicia sob uma arcada, dois peregrinos
seguem o rumo dentro de uma paisagem.
A massa pictórica de grande desenvoltura constitui a visão
com o Pai a segurar o globo e com a mão direita a indicar o Filho que
carrega a cruz e a luminosidade do Espírito Santo. A espacialidade que
envolve o santo é severa a lembrar o tenebrismo do pintor espanhol
Zurbarán. O hábito escuro de Inácio conjuga-se com planos lisos de
cores ocres a revelarem fragmentos da antiga igreja abandonada. Na
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11. Cristóbal de Villalpando.
Morte de Inácio de Loyola.
Óleo sobre tela, 245 x 432 cm.
Museo Nacional del Virreinato.

visão da Trindade o artista expande o espaço ao colocar o Cristo com a
cruz contra a luminosidade do Pai. A imaginação da cena proporciona
ao artista a diluição das formas assim como nos Exercícios Espirituais,
Inácio incita aos praticantes a formalização real das imagens advindas
das leituras dos textos sagrados. O artista conta aqui como Inácio concretiza em realidade a antevisão da fundação da Companhia de Jesus.
Villalpando homenageia duas escolas barrocas, a pintura tenebrista e
revela-se inovador ao seguir novas tendências da pintura coloristica de
Valdés Leal.

Morte de Inácio de Loyola
A morte de santo Inácio ocorreu em Roma no dia 31 de julho de 1556 com
a idade de 64 anos. Diz sua biografia: Morre em Roma santissimamente
e no mesmo momento uma nobre santa em Bolonha (cena ao fundo) tem
a visão de sua alma a subir ao céu entre aclamações de anjos e rodeada
de luzes celestes em recompensa daquelas que havia comunicado ao
mundo e as deixava perpetuadas. Entra sua alma no céu deixando seu
espírito na terra. (gravuras referenciais 77 e 78).
Villalpando une duas cenas na mesma obra: da morte junto aos
companheiros e da veneração pelos fiéis. À direita, ocupando maior
espaço, Inácio no leito de morte cercado pelos amigos padres. Sua alma
em forma de um recém-nascido sobe aos céus elevada por dois seres
celestes enquanto os sacerdotes oram. Os frascos com os santos óleos
estão sobre um móvel, conforme a gravura que serviu de referência.
O artista acresce um hissopo para água benta e rosas voam como um
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perfume de sua alma enquanto outras caídas no chão rimam com a cena
da esquerda na qual fiéis oram diante de seu corpo embalsamado. A
coluna que divide a cena é um símbolo da alegoria da fé inaciana. Duas
figuras introduzem o fiel nas cenas: o jesuíta com a sotaina escura
abraça o santo no leito de morte em um ambiente de austeridade; um
nobre com tocha olha convida o fiel para venerar o corpo embalsamado.
Este ambiente remete à linhagem nobre explicitada na rica arquitetura
barroca. Duas figuras de joelhos fecham a cena apontando o corpo
como assunto principal das cenas.

12. Cristóbal de Villalpando.
Glorificação de santo Inácio de
Loyola. Óleo sobre tela, 245 x
432 cm. Museo Nacional del
Virreinato.

Glorificação de santo Inácio de Loyola
Esta cena complexa celebra a glorificação de Santo Inácio ao ser recebido nas glórias celestes da mesma maneira que tantos outros personagens bíblicos e santos fundadores de ordens religiosas. No centro
agora santo Inácio é entronizado nos céus elevando-se de um trono
sustentado pelo ardor do fogo, semelhante às carruagens de fogo que
elevaram o profeta Elias e a alma de são Francisco aos céus. Acima, a
Santíssima Trindade tendo abaixo do Filho, sua mãe a Virgem Maria cujo
séquito é formado pelos santos jesuítas Francisco Xavier, Francisco de
Borja e João Berchmans que carrega o menino Jesus. Segue ao fundo
uma procissão de eclesiásticos.
Do lado oposto, abaixo do Pai Eterno, figuras bíblicas do Antigo
Testamento: João Batista ladeado por Adão e Eva, o rei Davi, o profeta Elias com a espada de fogo, e Abraão levando seu filho Isaac ao
sacrifício e sacerdotes da antiga lei. Logo em seguida estão os santos
287

A la luz de Roma. España, espejo de santos

13. Cristóbal de Villalpando.
Inácio com a árvore genealógica
da Companhia de Jesus
brotando de seu peito. Óleo
sobre tela, 245 x 432 cm.
Museo Nacional del Virreinato.
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Agostinho, Domingo Gusmão, Francisco de Assis e Pedro Nolasco, todos fundadores de ordens mendicantes: agostinianos, dominicanos,
franciscanos e mercedários.
Villalpando cria um ambiente místico no qual a estratificação
das hostes celestes em fileiras ora sentados ora como aqui de pé teve
origem no medievo passando para o Renascimento. O artista barroco no
entanto inverte o posicionamento que antes criava uma espacialidade
côncava aqui é convexa posicionando o santo entronizado no ápice da
visualidade no primeiro plano. De pé sobre trono flamejante Inácio é
recebido pelas figuras santificadas assim como fora Elias e o fundador
dos franciscanos. As iniciais do nome de Jesus, IHS que o santo leva no
peito é o símbolo da Companhia. Na inscrição IGNIS DEI (fogo de Deus),
os resplendores ígneos agora estão a abrasar toda sua efígie e também
elevando o trono de sua glória. São João leva o lábaro com a inscrição
AGNUS DEI (cordeiro de Deus) que lido e pronunciado com o nome do
santo IGNATIUS, cria uma analogia de supremacia acima de todos os
outras figuras santificadas que estão na cena. Quem faz esta analogia é
o crítico Maza que anteriormente já apontara a tendência de Villalpando
aos arrebatamentos barrocos, glorificações e corpos em êxtase como já
fizera em pinturas na sacristia da catedral da Cidade do México. Estudos
iconológicos revelariam se a quase heresia, substituir o nome IESUS pelo
de IGNACIUS, foi arroubo do artista ou grandiosidade do teólogo.
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Inácio com a árvore genealógica da Companhia
de Jesus brotando de seu peito
Esta iconografia tem origem na representação da árvore genealógica
da Virgem Maria, denominada de Árvore de Jessé. As ordens religiosas
adotaram esta iconografia a partir dos santos fundadores como os santos Francisco, Domingos de Gusmão e Mercedários. Das mais completas
que há nos conventos da América Latina, duas encontram-se na cidade
peruana de Cusco nos conventos dos franciscanos e dos mercedários.
Aqui, Santo Inácio continua a tradição, por ser o fundador, está reclinado
a lembrar as genealogias franciscanas por suas vestes e esteira simbolizando a simplicidade e despojamento. De seu peito brota a árvore da
Companhia de Jesus com seus frutos no jardim fértil onde plantaram
a palavra de Deus: são os santos Francisco de Borja, Luis Gonzaga,
Juan Berchmans, mártires religiosos, o bispo Pedro Canisio e o cardeal Roberto Bellarmino. No dinamismo da cena, jovens adentram o
recinto, nobres observam a cena e dois meninos, frequentes em outras
passagens da hagiografia, estão pressurosos para observar o milagre.
À esquerda, descendo as escarpas das rochas onde se abre o portal, o
santo escreve Os exercícios espirituais, segundo a tradição, dentro da
caverna de Manresa. A presença de arcanjos auxiliam na inspiração para
redigir aquelas que serão as normas da Companhia de Jesus. Ao fundo,
cores esmaecidas da paisagem interligam as cenas díspares cronologicamente porém coerentes: ao seguirem as normas dos Exercícios
espirituais oriundas da mente mística de Inácio aqueles que o seguiram
tornaram-se santos, frutos das regras inacianas.

289

