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Descripción Trátase dunha representación figurativa na que o motivo principal é
unha montaña que ocupa a maior parte da superficie pictórica. Esta
aparece circundada por tres murallas que conseguen debuxar catro
sectores diferentes que se comunican a través de tes portar estreitas
nas que unha figura parece levar o control do acceso a cada un dos
sucesivos recintos. No primeiro destes aparece á dereita unha
ringleira de nenos, aínda en estado de inxenuidade, que se dirixen
cara ao centro, mentres que na parte oposta unha inmensidade de
persoas de diferente condición se amontoan para intentaren acceder
pola primeira das portas. Un mago informa aos que pretenden entrar,
dos coidados que deben tomar no camiño para poderen acadar a
meta que se atopa na cumieira do monte, e outro personaxe sentado
á entrada parece ofrecer de beber aos que entran, ofrece en
realidade engano e perversión. Nos segundo e terceiro dos recintos
dispóñense igualmente distintos personaxes, todos cun valor
simbólico, escenificando a súa condición de vicio ou virtude. O
Engano, a Fortuna, a Pena, a Tristeza, a Miseria, o Sentimento de
Dor, a Penitencia, A Verdadeira Opinión, a Falsa Doutrina, o Camiño
da Verdadeira Doutrina, a Continencia, a Paciencia, a Verdadeira
Doutrina, a Verdade, a Persuasión, a Ciencia, as Virtudes, a
Felicidade, etc., sucédense en todo este recorrido. A súa condición
pode verse aclarada polas filacterias que os van identificando. Na
parte superior represéntase o lugar pacífico, simbolizado como un
bosque ou xardín, o Edén, o locus amoenus no que se ve unha figura
que está sendo coroada en premia a ter chegado á meta,a terse
achegado á Sabedoría.

Iconografia Alegoría

Datación 1551=1600

Uso/función Simbólico. É unha alegoría da Vida humana como Camiño ou
peregrinación cara o Coñecemento. Trala súa apariencia profana
esconde unha alegoría da vida cristiana.

Clasificación Razonada Para a descrición e interpretación desta obra e preciso coñecer a
longa tradición do mundo antigo que recolle, segundo parece, un
filosofo denominado Cebes que viviría no século I d.C., tal e como
defendo hoxe a critica moderna pois ata bastante recentemente era
atribuída ao filosofo tebano do século V a.C. de idéntico nome,
discípulo de Sócrates e que intervén nun dos diálogos de Platón, en
concreto no Feden.. A obra, escrita orixinariamente en grego e que
sería traducida ao latín baixo a denominación de Tábula Cebetis, ten
a estrutura dun dialogo a maneira platónica Uns interesantes



comentarios incluídos na obra editada en Bruxelas por Foppens
Theatro Moral de la Vida Humana, en cien emblemas..., a partir de
1672 e que incluiría o Enchiridion de Epicteto e a Táboa de Cebes,
axudan para poder identificar cada personaxe ou escena que se
representa na ilustración que acompaña a citada edición e que
responde a un esquema xa consolidado e moi difundido por toda
Europa. Ese mesmo esquema, aínda que con importantes variantes,
e o que figura no óleo presente, non obstante a lectura e
identificación de cada individuo ou grupo e moi factible. A escena
componse de varios rexistros marcado polos tres muros que
circundan unha montaña formando catro espazos en grada que van
de maior a menor empezando pola base. Isto representa a vida
humana. Cada un destes tres muros presenta unha porta. No
primeiro dos recintos amorease un xentío, a esquerda personaxes
variados mentres que a dereita son nenos de curta idade que acaban
de nacer a vida. Na porta unha figura informa do camiño a tomar e
dos coidados que deben ter para chegaren a ser benaventurados
polo que deben camiñar axiña e non confiar na fortuna nin deleitarse
nas cousas carnais. En cada recinto escenifícanse vicios e virtudes, o
pracer desmedido e ledicia, o sufrimento e a satisfacción que o home
vai atopar na súa existencia na terra. Pretende demostrar que,
dependendo da opción que cada ser humano escolla libremente, a
meta pode ou non acadarse. Se o peregrino consigue vencer todas
as dificultades e acadar a cima da montaña, coa axuda da
Continencia e da Constancia chega ao locus amoenus onde impera a
serenidade onde se atopa a comunicación coa morada dos
benaventurados. Unha vez superados todos os obstáculos, as
Virtudes levan ao viaxeiro ante a Felicidade. Os que chegan a meta
son coroados como se de vencedores se tratase, tendo a
posibilidade de iren logo a calquera parte que desexen sen que lles
prexudique nada e serán señores de si mesmos. A obra aparece
titulada como "Alegoría mística", pero tal vez a denominación mais
axeitada fose a de "Táboa de Cebes". Esta e unha das principais
expresións alegóricas que representan ao home como peregrino na
terra. De raíces platónicas, o discurso de Cebes inclúe importantes
valores introducidos pola filosofía neoplatónica que, en parte, e con
determinadas modificacións, poden asimilarse a moitos valores
defendidos polo pensamento cristián, razón pola que a "Táboa de
Cebes" contaría cunha gran importancia a partir da Idade Media,
considerándose como un dos discursos morais máis importantes a
partir do Renacemento. A súa difusión acadaría todos os contextos,
tanto i lustrados como non, pero os art istas, gravadores
fundamentalmente, encargaríanse de elaborar representacións
iconográficas como síntese do citado discurso alegórico e filosófico
de Cebes, e a súa repercusión na mentalidade de Occidente tería
unha gran repercusión.

Esta é unha das numerosas versións que se fixeron do diálogo
filosófico-moral escrito polo filósofo Cebes. A filosofía moral que
contén o diálogo, derivada fundamentalmente do estoicismo, fixo que
fose ben asumida polo cristianismo aínda que transformando ás
veces as figuras mitolóxicas que interveñen no diálogo.

Durante os séculos XVI e XVII, a Táboa de Cebes foi, xunto co
Enchiridion de Epíteto, que moi a miúdo a acompaña nas súas
edicións, como neste caso, un dos libros manuscritos ou impresos
máis estimados polos moralistas cristiáns e seguiu gozando de
difusión no XVIII. O contido da Táboa e a forma en que estaba
estruturada, como unha ékphrasis grega, invitou pronto a plasmar en
ilustracións as imaxes alegóricas do diálogo en distintas técnicas e
soportes; unhas veces en debuxos iluminados, outras veces en
tapices, pinturas ou, con maior frecuencia, en gravados. Estes
últimos acostumaban acompañar ao texto, ben en forma de portada
de libro ou como unha lámina despregable que representaba todo o
contido da táboa. A contemplación das súas imaxes facilita a
ensinanza das leccións morais do texto. Aínda que as versións en
español difiren en detalles e nos nomes atribuídos ás figuras
alegóricas, substancialmente, a Táboa de Cebes é un diálogo no que
os personaxes comentan certo cadro situado no pronaos dun templo
de Saturno e que constitúe unha alegoría da vida humana. (Texto
sacado do artigo La Tabla de Cebes y los Sueños de Quevedo, de
Sagrario López Poza, para ver o artigo enteiro ver a páxina de
i n t e r n e t :
http://cvc.cervantes.es/obref/satiras_quevedo/lopez_poza.htm)

A Táboa de Cebes constitúese así mesmo como un paradigma da



alegoría da vida humana como unha peregrinación do home na terra.
Así, seguindo o método alegórico, o diálogo mostra ao home como
un peregrino na terra en busca sempre de fins e obxectivos ideais
difíciles de conseguir e a través dun camiño cheo de obstáculos,
eleccións, sufrimentos ou beneficios.

As diversas interpretacións do diálogo podían variar na súa forma e
detalles, pero axustábanse todas a uns criterios básicos: un
percorrido, xeralmente ascendente, no que sempre aparecen tres
zonas amullaradas ata chegar á cima, símbolo da máxima
Sabedoría, da Gloria e o Coñecemento. A entrada a este recinto faise
con aspecto infantil e, a través do percorrido, o ser humano, a miúdo
ataviado como peregrino, vaise atopando coas representacións
alegóricas da Fortuna, das malas e boas eleccións, das opinións ou
os apetitos, e vai sufrindo castigos e atopando todo tipo de
obstáculos, tanto físicos como morais.
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