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Aquesta obra, publicada per primera vegada a la capital de 1'Estat el mes d'a- 
bri1 d'enguany, fou defensada com a tesi doctoral a la Universitat Complutense de 
Madrid el juny de 1980, i va rnerBixer la qualificaci6 dYExcellent "cum laude': La 
versi6 que ara ens ofereix Taurus Ediciones ha estat profundament remodelada i 
despullada de part de l'apareii erudit, notes i bibliografia de l'original. 

L'objectiu del treball de Fernando Checa Cremades 6s el d'estudiar la figura 
de Carles VB des d'un punt de vista artístic: d'esbrinar quina era la imatge plilstica 
i arquitectbnica que d'aquest monarca es tenia a la primera meitat del segle XVI, 
Bpoca transicional en la qual l'Emperador 6s vist tant aviat com un cavaller medie- 
val o com un ''pprincep nou" renaixentista. L'enfocament que l'autor atorga a l'es- 
tudi pret6n erradicar antigues teories historiogrhfiques romhtiques i nacionalistes; 
les primeres tendents a veure'l com a iniciador de la llegenda negra i les segones 
com al model ideal d'heroi espanyol, imperialista, bel.licista, catblic i antiprotes- 
tant. 

El Ebre 6s dividit en vuit capítols de desigual extensió destinats a oferir dife- 
rents temhtiques a l'entorn d'aspectes concrets de les relacions entre Carles VB i 
l'art . 

El primer capítol consta d'una reflexi6 sobre la importilncia de l'Emperador 
en l'art i en la politica del segle XVI. 

Ailb que l'autor estudia a l'obra no bs, perb, l'art de la cort de Carles VB, sinó 
que, intenta determinar plasticament quina 6s l'estructura de la seva imatge heroi- 
ca, aprofundint alhora en com es fixa una determinada iconografia oficial i quin 
fou el paper que l'art jugil enfront d'aquestes qüestions. En aquest punt, Checa 
Cremades es recolza en els estudis d'Hoffmann i Weise sobre el concepte de virtut 
heroica. Concepte ja usat per Aristbtil antigament, es revaloritza mitjanpant els es- 
tudis escolastics als segles XII i XIII i des del segle XVI es va estendre als processos 
de canonitzacid com a refedncia a un tipus de valors de caracter Btic i estetic. 
Aixi, Carles VB encarna el tipus d'heroi del Renaixement, l'esquema bhsic del qual 
s'organitza en la novella de cavalleries, i concretament en la figura del cavaller an- 
dant. 

Carles Vb -nascut el 1500- 6s situat entre lYEdat Mitjana i la Moderna, i la se- 
va activitat política i militar 6s una continuada dialdctica Nord-Sud, Aiemanya i 
Imperi i Mediteminia: 6s així comprensible que trobi el seu model ideal en aquest 
gBnere medievalitzant que assoli el mk im esplendor al segle XVI. Perb les contra- 



diccions internes de la política imperial feren variar sovint les idees existents a 
I'entorn de la creació d'un mite pPstic de Carles Ve, com mCs va més TEmperador 
es veié forqat a comportar-se com un príncep modern, cosa que es reflectí en una 
variació substancial de la visió plastica que d'ell tenien els artistes. En aquesta 
etapa la imatge predominant fou, doncs, la d'un monarca modern allunyat del 
príncep savi erasmista dels primers retrats. 

En el segon capítol, l'autor analitza quina fou la plasmació plastica de la imat- 
ge de Carles Vb com a príncep erasmista en els primers anys del seu regnat. l?s el 
caire internacional de la política de l'Emperador allb que fa possible que la seva 
imatge sigui dibuixada per un gran nombre d'artistes europeus. En aquesta primera 
etapa es fixa la imatge creixentment messianica que es tenia de Carles V&, i aixb 
es reflecteix en I'obra primerenca de Van Orley (1520-22), L. Blondel o Jean 
Monne (1526). La majestuositat manierista marca la línia que es seguí des de 
1530: la mitificació imperial és ja total. I fou en aquestes dades quan Tiziano 
expressi la seva visió classicista de Carles VB. 

Als anys quaranta i cinquanta, amb Leoni, el tipus de retrat de guerrer triom- 
fant amba a la seva culminació, justificat per les múltiples victbries de les armes 
imperials. Leoni remarca els atributs de noblesa del monarca i du al mdxim la re- 
flexi4 a l'entorn del carhcter emblemdtic dels g6neres cl8ssics. 

El tercer capítol consta d'un detallat estudi del Palau de l'Emperador a Gra- 
nada, destacant-hi l'aprofundiment en la importancia de I'obra de Machuca, de 
marcat estil classicista, culte i italianitzant. Les reformes palatines causades per la 
glbria creixent de l'Emperador, els nous palaus espanyols i sobretot l'anzliisi de la 
importancia de Yuste, completen aquest capítol. 

Els capítols IV, V, VI i VI1 destaquen els conceptes d'heroicitat i el mite clAs- 
sic que embolcalla Carles Vb, incidint especialment en les imatges religiosa, virtuo- 
sa, cavalleresca i imperial que del monarca es tenien. 

El capítol quart 6s un repls al procbs elaborador del mite clissic-heroic a l'en- 
torn de la figura de 1'Emperador: s'inicia l'estudi amb una reflexió sobre la creació 
del mite de Carles Vb com a heroi classic, que es recolza en la Histbria Cldssica i en 
la Mitologia. Aspectes concrets que trobaren una plasmació grafica foren la batalla 
de Pavia, que aixeca una onada de messianisme, i fou el punt de partenga d'una ve- 
ritable iconografia heroica. Amb la conquesta de Tunis es concebC la idea de la 
imatge imperial com a figura romana de Carles Vb. Artísticament, la vinculació 
entre l'Emperador, la Fama, ]'Antiguitat i les seves imatges victorioses 6s constant. 

A través de l'analogia alJegbrica de la figura d'H6rcules amb l'Emperador s'in- 
tenta de reforgar la visió de Carles Vb en el sentit &atorgar-li la fortalesa, la gloria i 
el triomf d'aquell heroi grec. 

Alhora tinguC tambC una traducció plPstica la mitificació antiprotestant de 
17Emperador: representi la fixació definitiva del mite de l'heroi guerrer. 

El capítol cinqu6 versa sobre la imatge religiosa de Carles Ve, aquesta es fona- 
ment& en l'establiment de parallelismes bíblics. 

El gust pels temes religiosos fou dut al paroxisme per YEmperador en el seu 
retir de Yuste. 

Concreta el sis6 capítol aquesta imatge latent de Carles Vb com a "nou Mes- 
sies", la seva predestinaci6, saviesa i virtut heroica, així com la construcció plsstica 
d'aquests conceptes. 



El capitol set& insisteix en la línia de comentar Ampliament la magnificaci6 de 
1'Emperador a trav6s del desenvolupament. de les imatges cavalleresques i el mite 
imperial sorgit a redbs del monarca. Detalla especialment la significaci6 i impor- 
tdncia de l'herddica i de la simbologia imperials. 

El darrer capítol entra a considerar l'aspecte de la mort de l'Emperador, ini- 
ciant í'estudi per les cerimbnies funerwes, i relacionant-ho tot amb el sentit impe- 
rant sobre la mort al segle XVI. 

En conclusi6, som davant d'una valuosa obra per comprendre millor la figura 
de Carles Vd, en aquesta ocasi6 en relaci6 a la visi6 artística que d'ell tenien els au- 
tors de lY&poca. L'obra repassa la trajectbria dels artistes europeus m6s importants 
del moment: com hem vist, Tiziano i Leoni, Machuca i Van Orley s6n a les seves 
pwnes, perb tarnb6 hi d n  altres com Durero i Cranach, tots ells vinculats a la cort 
imperial. 

El treball de Checa Cremades constitueix, en definitiva, una aportaci6 interes- 
sant emmarcada en el desig d'oferir una visió global tamb6 de l'evoluci6 histbrica 
d'aquells anys i resoldre la manera com aixb influí en l'art a l'entorn de 1'Empera- 
dor. La política maquiavelística, I'erasmisme, el conflicte amb turcs i protestants 
i altres fets coetanis constituiren experidncies cabdals que contribulren a configu- 
rar la imatge imperant de Carles V&. 
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