
EL MATRIMONI ARNOLFINI 
 
Per analitzar una obra pictòrica cal seguir els següents passos:  
 

1. FITXA TÈCNICA 
 

Títol: El matrimoni Arnolfini 

Autor: Jan van Eyck (Maaseyck, 1390- Bruges, 1441). 

Cronologia: 1434 

Tema: escena costumista o de gènere. 

Mides: 84 x 57 cm 

Tècnica: oli sobre fusta 

Localització: National Gallery (Londres) 

Estil: gòtic flamenc 

 

 

 
2. CONTEXT 

 
Correspon a l’art gòtic(s. XIII- s. XV). A partir del segle XIII hi ha un gran desenvolupament                 

comercial i econòmic, a més del creixement de les ciutats i la burgesia. La cultura estava                

en mans de mendicants, principalment franciscans i dominicans, que van crear escoles i             

universitats.  

L’art gòtic flamenc s’origina en Flandes al segle XV, que es caracteritza pel seu gran auge                

comercial en la producció de teixits de llana, conquerint així mercats pel Mediterrani. Aquest              

comerç va produir l'enriquiment de la burgesia, que es va convertir en el principal              

demandant de obres d’art. La ciutat de Bruges es converteix en el principal centre comercial               

de l’occident europeu. Al segle XV quan algunes ciutats de Flandes es converteixen en seus               

d’una important i extraordinària escola pictòrica, l’escola primitius flamencs. Els Germans           

Van Eyck van ser els iniciadors de la pintura flamenca.  

 
3. ANÀLISI FORMAL 

 
Escena d’una parella a l’interior d’una habitació. Els dos personatges, Giovanna i Giovanni             

Arnolfini, ric mercader italià emigrat als Països Baixos, són retratats dempeus agafats de la              

mà, durant la cerimònia de les seves noces.  

 



A l’estructura predomina la verticalitat de les figures i objectes que es combina amb petites               
línies horitzontals dels mobles les inclinades del terra i les corbes suaus de les figures,               
mirall, etc. Tècnica: la tècnica utilitzada és l’oli. 
 
Superfície: sobre fusta. 
 
Tipologia: és religiosa i es tracta d’una obra pictòrica figurativa. 
 
Forma: La composició és tancada. El moviment escènic és nul, l’escena és rígida, teatral i               
poc espontània. L’expressivitat dels personatges és natural i realista, amb els seus gestos.             
Representació minuciosa i detallada en la reproducció d’objectes.  
 
Tipus de pinzellada: Pinzellada curta i precisa, de textura llisa. Predomini de la línea sobre               
el color, que perfila els contorns de les figures i els objectes.  
 
Llum: La llum és natural i delicada. Hi ha dos focus de llum: un que entra suaument per la                   
finestra de l’habitació, i l’altre que enfoca el rostre dels dos personatges, encara que              
il·lumina notablement a l’esposa i deixa més fosca la part esquerra.  
 
Composició: és simètrica, amb els dos personatges centrats en el quadre. Predomini de la              
verticalitat de les figures que es combina amb unes línies horitzontals dels mobles.             
Finalment , en el pla virtual del mirall es representen els dos testimonis, que en la realitat                 
estan davant dels nuvis. Un d’ ells és el propi autor, tal i com indica l’ inscripció en llatí del                    
capdamunt: “Johannes van Eyck va ser-hi”. 
 
Profunditat: profunditat molt aconseguida. Ús de la perspectiva lineal. El punt de fuga està              
situat al centre, al mirall, per tant una mica desplaçat a la part alta del quadre. Es creen                  
diferents plànols i aporta profunditat a l’escena. A més també s’utilitza una certa perspectiva              
aèria amb el tractament de la llum i el color que creen una atmosfera difuminada –peus i                 
vestit de l’home, gos – que aporta volum i corporeïtat a les figures i les separa del fons. 
 
Cromatisme: Abunden els colors càlids. Predomini de tres taques cromàtiques: marró de la             
túnica, verd del vestit de la núvia i vermell de les cortines i sofà. La degradació dels colors                  
dóna volum a les figures. Tot i que abunden els colors càlids – vermell, marró, ocre –                 
ressalta el verd del vestit de la noia. 
 

4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL 
 
Pertany a l’estil gòtic flamenc. Es caracteritzat per la introducció de la perspectiva líneal.              

Destaca la gran minuciositat i el detall a l’hora de representar, el naturalisme, i la               

preocupació per la llum. Els flamencs es decanten per les coses petites de la vida               

quotidiana : escenes burgeses en interiors, amb mobles, quadres, objectes de vidre o de              

metall, roba, etc. Té gran importància el fons i el paisatge de les obres.  

Els temes més representats en la pintura flamenca són els retrats, molt realistes, sobretot              

de personatges burgesos, a més de tractar temes religiosos, on els objectes normalment             



són dotats d’un significat simbòlic. La seva funció principal és commemorativa i de             

decoració.  

Les tècniques utilitzades són l’ús de l’oli i els quadres sobre fusta. 

Les pintures són de dimensions reduïdes, per tal de poder decorar les estances             

domèstiques de la burgesia, que era la majoria de la clientela que demanava aquestes              

obres.  

 

5.  ANÀLISI CONCEPTUAL 
La funció és principal és decorativa per unes estances del palau, a més de ser religiosa ja                 

que és una escena plena d’elements simbòlics i sagrats, i commemorativa per immortalitzar             

el moment de la seva unió.  

El quadre presenta el casament d’una parella de rics burgesos davant de dos testimonis, un               

d’ells l’autor de l’obra, els quals es veuen reflectits al mirall que hi ha entre la parella.                 

S'entén aquesta obra com un certificat matrimonial en format visual. Aquesta cerimònia es             

dóna a la pròpia casa ja que, durant el segle XVI no és necessari que hi hagi un sacerdot.  

L’espos beneeix la seva dona, agafant la mà dreta de la dama i fa el vot nupcial aixecant                  

l’avantbraç dret: fides levata.  

Tota la obra està plena de símbols relacionats amb el matrimoni i amb el luxe.  
● La dona porta un vestit abundant de color verd, el qual representa la fertilitat. No               

està embarassada, sinó que la retraten així com un símbol de maternitar futura,             

objectiu del matrimoni.  

● El gos representa la fidelitat, a més mostra l’alt estatus social del matrimoni ja que es                

tracta d’un Grifó de Brussel.les. El gos presenta un gran detallisme en el pèl.  

● Les taronges indiquen la riquesa, ja que és un producte importat del sud, i resulta               

molt car en l’època. A més representa la fruita prohibida, la passió, que serà redimit               

amb el matrimoni.  

● Els esclops també és un símbol de luxe, pel seu material de cuir amb unes sivelles                

de metall importades. Els dos personatges es troben descalços que representa el            

caràcter sagrat de la cerimònia.  

● Al marc del mirall surten representades deu escenes de la Passió de Crist. Al costat               

d’aquest es troba un rosari, regal del nuvi, i indica la puresa de la núvia.  

● L’espelma solitària  a la làmpada, simbolitza la flama de l’amor i el caràcter sagrat.  

● A sobre de la unió de les mans dels dos personatges hi ha una gàrgola que es creu                  

que indicava el futur que els espera al matrimoni, i el caràcter faldiller de Giovanni.  

● El llit vermell és símbol de la passió, presentat com un acambra nupcial. 



● A sobre del mirall apareix la signatura de l’autor. I en el mirall surt representat com a                 

testimoni, aquests dos elements indiquen que els autors de les obres d’art ja eren              

més reconeguts respecte a èpoques anteriors.  

 
6. MODELS I INFLUÈNCIES 

Van Eyck parteix del treball minuciós i gust pel detall, de les miniatures gòtiques flamenques               

del s. XV. 

Aquesta obra influeix sobre la pintura flamenca posterior, així com en la pintura flamenca del               

català Lluís Dalmau, La verge dels consellers i els primers exemples del renaixement             

català al segle XVI. 

A més, influeix en Las Meninas de Velázquez, per la seva innovació d’utilitzar el miralls               

com a recurs pictòric i reflecteix així el moment en què l’obra va ser pintada. A més de la                   

representació de l’espai de l’habitació i el gos del primer pla. També la Venus del mirall                

per utilitzar com element principal el mirall.  

 
 
 


