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passado, a primeira caixa econômica espanhola legalizadaCaixanova é, desde
pelo Banco Central do Brasil para se estabelecer no país com um escritório de repre
sentação, que se soma aos já existentes na Venezuela e no México, além do escritório 
de operações de Miami, na Flórida, sede dos serviços centrais para a América.

o ano

A Caixa é uma entidade financeira sem fins lucrativos, que não tem acionistas e reverte 
parte importante de seu lucro à sociedade, por meio 
ral, docente e assistencial, concretizadas em centros e atividades culturais, escolas de

e uma coleção de arte com mais de 5.000

de obras de caráter social, cultu-

negócios, núcleos de formação profissional 
obras que a credencia como a coleção de Arte Galega mais importante do mundo.

A iniciativa de trazer a Porto Alegre as séries completas das gravuras de Goya faz parte 
do anseio de estender a atividade social e cultural da Caixa aos mercados americanos 
nos quais se desenvolve sua atividade financeira. E este primeiro passo não poderia 

dado de outra forma que não fosse pela obra de um dos artistas espanhóis mais 
importantes do panorama internacional, no âmbito do museu mais importante do 
Rio Grande do Sul e com a colaboração do prestigiado Instituto Cervantes. Uma 
parceria que faz desta exposição um grande acontecimento artístico.

A Caixanova agradece ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli a 
grande acolhida, ao Instituto Cervantes de Porto Alegre sua importante colaboração 

todas as pessoas que contribuíram, de alguma forma, para tornar realidade esta 
ambiciosa exposição.

ser

c a

Julio Fernández Gayoso 
Presidente de Caixanova
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i OS CAPRICHOS

OS CAPRICHOS DE GOYA (1799)

No início do mês de fevereiro de 1799, Goya colocou à venda cm uma loja de perfu
mes e licores da calle dei Desengano de Madri, ao lado de sua residência, uma “coleção 
de gravuras de assuntos caprichosos, inventadas e gravadas em água-forte por Dom Francisco Goya”, que 
conhecemos com o nome de Os Caprichos. Era formada por 80 gravuras e era vendida 
pelo preço de 320 reais de velo cada coleção. Foi a primeira das quatro grandes séries 
que Goya gravou, e também a primeira que um artista espanhol realizava com essa 
amplitude e temática. De qualidade excepcional, o pintor aragonês trabalhou as primei
ras chapas entre 1797 e início de 1799. Utilizou as técnicas de água-forte e água-tinta 
preferencialmente, esta para os fundos, apoiando a execução de muitas das gravuras com 
o buril ou a ponta seca. As figuras, cheias de matizes, foram dispostas em composições 
diagonais ou piramidais.

Para informar ao público sobre sua saída, Goya colocou um anúncio no Diário de 
Madri do dia 6 de fevereiro de 1799. Nele estavam expostas as intenções de Goya ao 
gravar e difundir Os Caprichos, mas também tomava, precavidamente, certas cautelas 
diante de possíveis acusações que, sem dúvida, surgiríam da análise das gravuras. O 
texto do anúncio, redigido muito possivelmente por Leandro Fernández de Moratín, 
amigo de Goya, está escrito com grande correção literária e ortográfica e é o seguinte:

“Persuadido o autor de que a censura a erros e vícios humanos (apesar de parecer peculiar da eloquência 
e da poesiaj pode também ser objeto da pintura, escolheu como assuntos para sua obra, entre a multidão 
de extravagâncias e desacertos que são comuns em toda a sociedade civil e entre as preocupações e embustes 
vulgares, autorizados pelo costume, pela ignorância ou pelo interesse, aqueles que acreditou mais aptos a 

fornecer matéria para o ridículo, e exercitar ao mesmo tempo a fantasia do artífice.

Os Caprichos
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II OS CAPRICHOS OS CAPRICHOS

Mas, precisamente quando Goya fez sua edição, em janeiro de 1799, esses amigos 
iluministas estavam em uma posição política de debilidade e marginalização, pois 
Jovellanos havia sido destituído da Secretaria de Graça e Justiça em agosto de 1798 
por pressões da camarilha da rainha Maria Luisa e Saavedra o seria definitivamente da 
secretaria interina de Estado e da titularidade da secretaria da Fazenda em 21 de feve
reiro de 1799, apesar de estar já desde agosto do ano anterior licenciado do cargo em 
virtude de uma tentativa de envenenamento preparada pelos setores anti-reformistas. A 
queda de Jovellanos precipitou também a de Meléndez Valdés de seu posto de Fiscal da 
Sala de Alcaides da Casa e Corte de Madri, e seu desterro para Medina dei Campo.

Apesar de a involução política não ser, naquele momento, total, pois ainda estava 
Urquijo na secretaria de Estado, os reacionários, encabeçados pelo sucessor de Jove
llanos na Secretaria da Graça e da Justiça, José Antonio Caballero, tomavam posições 
no governo. Isto explica que Goya e seus amigos iluministas fossem precavidos, tal 
como se reflete nos últimos parágrafos do anúncio do Diário de Madri, e conscientes 
das reações que a coleção de gravuras suscitaria. Evita-se toda identificação concreta 
das imagens, acentuando-se que se trata de críticas a vícios e defeitos generalizáveis. 
Mas logo os compradores e comentaristas dos Caprichos procuraram identificar os 
protagonistas e as instituições, como mostram os comentários manuscritos de Ayala e 
da Biblioteca Nacional: o Tribunal da Inquisição, Manuel Godoy, a duquesa de Alba, 
a mulher de Castillo, etc.

Como a maior parte dos objetos representados nesta obra são ideais, não será temeridade acreditar que seus 
defeitos encontrarão, talvez, muitas justificativas entre os inteligentes; considerando que o autor, nem seguiu 
os exemplos de outro, nem tampouco pode copiar a natureza. E se imitá-la é tão difícil quanto admirável 
quando se consegue, não deixará de merecer alguma consideração aquele que, distanciando-se inteiramente 
dela, tenha necessitado expor a seus olhos formas e atitudes que somente existiram, até agora, na mente 
humana, obscurecida e confusa pela falta de ilustração ou acalorada com o desenfreado das paixões.

Seria supor demasiada ignorância nas belas artes advertir ao público que em nenhuma das composições que 
são parte dessa coleção o autor se propôs a ridicularizar os defeitos particulares de um ou outro indivíduo: 
que seria na verdade, estreitar em demasia os limites do talento e equivocar os meios de que se valem as 
artes de imitação para produzir obras pe feitas.

A pintura (como a poesia) escolhe no universo o que julga mais a propósito para seus fins: reúne em um 
só personagem fantástico, circunstâncias e caracteres que a natureza apresenta divididos em muitos, e desta 
combinação, engenhosamente disposta, resulta aquela feliz imitação, pela qual um bom artífice adquire o 
título de inventor e não de copiador servil.”

A PREPARAÇÃO DOS CAPRICHOS. SEU CONTEXTO HISTÓRICO

Goya elaborou Os Caprichos a partir de desenhos preparatórios, 
prévias já esboçadas em 
zados no verão-outono de 1796, durante a segunda viagem do pintor à Andaluzia, 
e do Álbum de Madri, que tem sido datado de 1797, apesar de Jesusa Vcga (1996) 
ter se proposto a adiantar sua execução para 1794, coincidindo com a convalescença 
da grave doença. Em desenhos deste Álbum de Madri encontra-se a origem direta de 
muitos dos Caprichos, além de os protagonistas de ambos serem os mesmos.

O processo de elaboração intelectual, formal e técnica dos Caprichos ocorreu em 
1797 e 1798, em um período sob o signo da reforma no governo da Espanha. A 
presença entre seus ministros de alguns dos seus amigos iluministas como Jovellanos 
(1797-98) ou Francisco de Saavedra (1797-99) dava a Goya algumas garantias de não 
ser censurado ou atacado, ou pelo menos de ser protegido diante de eventuais pressões 
das forças reacionárias e obscurantistas.

e com as idéias 
desenhos anteriores, do chamado Álbum de Sanlúcar, reali-

OS TEMAS DOS CAPRICHOS E SEU SIGNIFICADO

Em Os Caprichos, Goya, indubitavelmente, satiriza e critica, a partir de princípios 
iluministas regidos pela razão, uma série de vícios e defeitos latentes na sociedade 
espanhola do Antigo Regime e, de modo ladino, ao poder; mas como bem declarava 
o anúncio redigido para sua venda, essa crítica tem valor universal, refere-se às extrava

gâncias e desacertos que são comuns a toda a sociedade civil.

Uma circunstância comum à maior parte dos Caprichos é que suas cenas se desenvol
vem em um ambiente noturno. É na noite quando os tipos alcançam seu verdadeiro
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protagonismo: as prostitutas e as alcoviteiras, as bruxas c os demônios, os freis e os 
janotas, os ricos e os pobres, os nobres inúteis e os profissionais incompetentes. Mas, 
como muito bem declarou Valeriano Bozal, nos Caprichos as relações que se estabele
cem entre os diferentes personagens e seres nunca são feitas em pé de igualdade, mas 
há relações de dependência de inferiores com relação a superiores.

Goya também não ordenou por temas as diferentes gravuras da coleção; muitas delas, 
inclusive, combinam dois ou mais temas, o que as converte cm obras de significados 
complexos. Desse modo, deixou aberta a possibilidade de deduzir diferentes interpre
tações das mesmas imagens que, em algumas ocasiões, são intencionalmente ambíguas: 
freis-duendes, alcovitciros-freis, etc. A mesma ambigüidade semântica encontramos 

alguns títulos dos Caprichos, como Bem Tirada Está, Já têm Assento, Subir e 
Descer, ou Já é Hora.

São dois os temas majoritários de que Goya trata neles, e que estão tratados 
pouco mais da metade das gravuras: um é o da prostituição, os amores extramatrimo- 

lascívia dos homens (números 5, 7, 15 a 17, 19 a 22, 26 a 28, 31, 32, 34 
a 36, 54, 69, 72 e 73); e outro é o da bruxaria, da superstição e do obscurantismo 
(números 12, 33, 44 a 49, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 65 a 71 e 78).

Através daqueles em que se refere à prostituição, Goya nos mostra tanto a prostituição 
popular, com prostitutas de extração mais humilde, iniciadas e dirigidas por cafetinas 
c alcoviteiras já aposentadas da profissão, como o cortejo ou prostituição encoberta 
da alta sociedade, com alcoviteiros e damas que têm amantes e relações com alcovitei- 

e galãs que abordam essas damas nas vias públicas de Madri ao entardecer, como 
era o Paseo dei Prado ou o das Delícias. Também neste segundo 
intermediavam as relações e serviam de mensageiras de notas e recados.

As prostitutas tentam desnudar seus clientes, tirar deles todo o dinheiro possível, 
selhadas pelas alcoviteiras. Mas somente as prostitutas pobres serão extorquidas pelas 
autoridades (oficiais, juizes) e detidas. Goya olhará para estas com compaixão.

Caprichos de Goya, e isto porque estava presen
te na sociedade da época, tanto nos ambientes populares, especialmente

rural, como nos âmbitos cultos e ilustrados. Esses círculos iluministas associavam 
a bruxaria e a superstição com a incultura do povo, fomentada por um clero que se 
dela beneficiava. A razão e as Luzes varreríam cedo ou tarde tudo isso; assim pensava 
a maioria dos amigos iluministas de Goya, apesar de que este, mais pessimista, não 
estava tão seguro disto. O interesse dos círculos ilustrados espanhóis por tudo o que 
se escrevesse referente a bruxas e duendes era manifesto no final do século XVIII.

Outros temas foram abordados por Goya em vários Caprichos. Assim, o 
dos casamentos por interesse e os problemas matrimoniais (números 2, 
9, 14, 57, 75). O casamento de conveniência era algo freqüente no século 
XVIII. Os pais de uma jovenzinha airosa e bela decidiam desposá-la sem 
contar com a sua vontade; era um acordo, como qualquer outra transação 
comercial, que trazia benefícios sociais e econômicos à família da despo- 
sada. Ela devia sacrificar sua felicidade em aras do benefício familiar, e 
casar-se com um homem a quem não queria, em muitas ocasiões muito 
mais velho do que ela ou nem um pouco de seu gosto.

Também censura a hipocrisia e os vícios sociais (números 6, 55 e 73), em uma socie
dade hierarquizada e pretensiosa na qual se finge permanentemente aquilo que não 
se é e aquilo que não se tem. Um grupo importante são os Caprichos que procuram 
criticar a repressão do Santo Tribunal da Inquisição (números 23 e 24). Essa era uma insti
tuição ainda muito temida e ativa na segunda metade do século XVIII; sua função 
era perseguir tanto os desvios sociais e morais como a heterodoxia no pensamento, 
não somente o religioso, e censurar os livros e documentos, retirando da circulação 
os proibidos no índice. Por tudo isso, a Inquisição era insultada pelos iluministas 
espanhóis, e muitos deles eram partidários de sua supressão.

Goya fustiga com força o clero (números 30, 53, 70, 80), especialmente o clero regular 
dado à gula e à luxúria (números 8, 13, 49, 58, 74 e 79), pois os iluminados conside
ravam seus membros totalmente improdutivos para a sociedade. Não ficam fora da 
crítica de Goya 05 nobres incultos, ociosos e inúteis (números 4, 50): a exploração dos cam

poneses pelos privilegiados (números 42, 63 e 77); os maus médicos, mestres e militares 
(números 37, 40 e 76).

em

em um

mais e a

ros

caso as alcoviteiras

acon-

A bruxaria será um tema relevante nos

no mundo

15



l iOS CAPRICHOS OS CAPRICHOS

Além disso, Goya não se absteve em alguns caprichos de uma crítica política encoberta 
sobre a situação da época (números 29, 38, 39, 41, 56), pensando especialmente em 
Manuel Godoy, e sobre a corrupção administrativa, o abuso de poder e o contrabando (números 
21 e II). Por último, também refletiu crimes e sucessos concretos da época (números 
18, 32 e 58) e a violência exercida contra as crianças (número 25).

São freqüentes as gravuras da série em que, para criticar as incapacidades profissionais 
dos homens, ou os abusos dos poderosos, os personagens humanos são substituídos 
por animais, especialmente asnos, como nas fábulas; são as Asneiras (números 37 a 
42, e 63), conforme as denominou Edith Helman.

As fontes dos Caprichos foram diversas, tanto de procedência culta como popular. 
Seus amigos ilustrados o ajudariam a preparar algumas das sátiras com suas sugestões, 
comentários ou escritos. As pesquisas de Edith Helman, completadas pelas de N. 
Glcndinning, E. Sayre, R. Andioc, Alcalá Flecha e outros, propuseram para algumas 
das gravuras referências literárias de obras de Jovellanos, Meléndez Valdés e Leandro 
Fernández de Moratín, amigos do pintor aragonês, de Nicolás Fernández de Mora- 
tín, do Padre Isla, ou de autores teatrais como Canizares ou Zamora.

Mas Goya também utilizou a cultura popular, desde tradições, provérbios e ditados 
populares, amplamente difundidos, até sucessos coletados dos jornais e/ou trans

mitidos boca a boca, bem como panfletos anticlericais que circulavam de forma 
clandestina. Também tomaria como referência uma série de fontes gráficas, apesar de 
não se dispor de dados concretos. Valeriano Bozal insistiu em que Goya, necessaria
mente, deveria conhecer as gravuras caricaturescas de simbologia revolucionária ou 
anti-revolucionária que circulavam pela Espanha nos anos da Revolução Francesa e 
nos seguintes, pois alguns dos personagens, gestos e atitudes dos caprichos já estavam 
presentes nessas gravuras.

Goya fez as críticas partindo de pressupostos iluministas, regidos pela razão e pelo 
bom senso, mas sem propor um modelo moral concreto. Entretanto, estava consciente 
de que nem tudo na vida é racional, e também o fantástico e o monstruoso fazem 
parte do mundo interior humano.

Apesar de não haver referências explícitas a indivíduos concretos, alguns comentá
rios manuscritos, como os de Ayala e da Biblioteca Nacional, e alguns estudiosos 
quiseram ver em determinados caprichos uma intenção de crítica política, contra 
Godoy, seus amores com a rainha Maria Luisa e sua rápida ascensão social e polí
tica, bem como críticas a alguns aristocratas, militares e altos funcionários.

Sem dúvida, Goya pretendeu ser original, e que os Caprichos tivessem um sentido 
didático e uma transcendência universalista. Seguramente desejou que servissem 
como entretenimento em reuniões em lugares públicos ou privados, nas quais 
os convidados fossem interpretando conforme seu critério as imagens. Se Goya 
pensou em publicar ao pé de cada capricho um breve comentário explicativo na 
hora de editá-los desistiu de fazê-lo, porque a conjuntura política e ideológica não 
era favorável e também por temor da Inquisição, mas circularam comentários em 
caderninhos manuscritos. Entre os comentários, escritos a mão ao pé das gravuras, 
destacam-se os do Museu do Prado, os da Biblioteca Nacional de Madri e os da 
antiga coleção Ayala.

Os comentários da coleção do Museu do Prado, que pertenceu a Valentín Car- 
derera, têm um tom mais cauto, ambíguo e generalizador, sem se comprometer, 
especialmente em cenas de crítica anticlerical ou política, dadas as circunstâncias. 
Esses comentários da Biblioteca Nacional seriam redigidos no momento da edição, 
e René Andioc propôs a Moratín, talvez com a colaboração de Ceán, como seu 
autor; estariam “avalizados” por Goya. Os comentários da Biblioteca Nacional 
são muito mais radicais c ideológicos, profundamente anticlericais e antinobi- 
liárquicos. Andioc defende que foram redigidos nos anos das Cortes de Cádiz e 
naquela cidade. Os comentários da coleção que pertenceu ao escritor e dramaturgo 
Dom Adelardo López de Ayala, atualmente de paradeiro desconhecido, mas que 
conhecemos pela publicação do conde de La Vinaza (1887), estão na linha dos da 
Biblioteca Nacional, apesar de mais breves. A Universidade de Zaragoza tem um 
exemplar encadernado da primeira edição, dado a conhecer por Maria Remedios 
Moralejo, com comentários manuscritos que, salvo ligeiras variações, coincidem 
com os do Prado.
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maneira, os Caprichos, junto com a Tauromaquia, converteram-se nas obras de Goya 
que primeiro foram conhecidas na Europa, e as que permitiram ressaltar sua geniali
dade artística, especialmente na França do Romantismo.

A DIFUSÃO DOS CAPRICHOS

A primeira tiragem dos Caprichos foi de uns 300 exemplares. Estiveram à venda 
apenas por poucos dias, pois Goya, depois da destituição de seu amigo, o ministro 
Saavedra, no dia 21 de fevereiro e por temor de denúncias de freis à Inquisição, 
que deve ter ido procurá-lo, retirou da loja de licores dois dias depois, quando 
tinha vendido somente 27 exemplares, conforme declarou o próprio pintor. Quatro 
coleções encadernadas foram adquiridas pelos duques de Osuna já no mês de janeiro 
de 1799, como demonstra um recibo expedido por Goya em 17 desse mês. Outros 
trinta exemplares encadernados o pintor foi presenteando a diversos amigos. Devem 
ter causado forte impacto na sociedade madrilena, com opiniões, supomos, diversas 
e contrapostas. Assim, Pedro González de Sepúlveda, Gravador Geral da Casa da 
Moeda, anotou em seu diário o dia em que as viu em casa do arquiteto Juan Pedro 
Arnal: Não gostei, é muito libertino. Isso indica que, apesar de que não havia comentários 
explicativos, captava-se o sentido crítico das cenas.

Em 1803, Goya, temeroso da Inquisição, quis colocar a salvo as chapas dos 80 
caprichos, além de 240 coleções que ainda possuía. Com a mediação do secretário de 
Estado, Miguel Cayetano Soler, ofereceu-as ao Rei Carlos IV para a Real Calcografía, 
em troca de uma pensão para seu filho Francisco Javier Goya, que foi pedida por seu 
pai para que pudesse viajar. Por uma Real Ordem do dia 6 de outubro, o rei admitiu a 
oferta e concedeu ao filho de Goya uma pensão de 12.000 reais como recompensa.

Entre 1803 e 1817 venderam-se ou presentearam-se 158 exemplares. Esses foram os 
anos de sua maior difusão. Sabemos que em 1911, em Cádiz das Cortes vendiam-se 
Os Caprichos. Precisamente em um artigo publicado na imprensa liberal esse ano 
em Cádiz, Gregorio González Azaola chamava a atenção para essas gravuras: Todos 
os amantes das belas artes têm sem dúvida notícia de nosso célebre pintor Dom Francisco de Goya y 
Lucientes (...) mas nem todos talvez conheçam (...) suas famosas gravuras satíricas que correm com o 
nome de caprichos de Goya ...”

Logo chegariam à França, à Rússia, à Inglaterra e ate mesmo à Suécia, levados por 
comerciantes estrangeiros residentes na Espanha, diplomatas, viajantes, etc. Dessa

EDIÇÕES DOS CAPRICHOS

Dos Caprichos foram feitas treze edições. A primeira, supervisionada pelo próprio 
em tinta sépia — o que lhe dá um encanto especial — sobre papel 

branco vergê e sem filigrana. A segunda edição foi feita pela Calcografía Nacional, 
conforme Vindel, por volta de 1850, e conforme Harris por volta de 1855. Depois 
foram feitas a terceira em 1868, que é a única que tem data; a quarta, de 65 exempla
res, que é de aproximadamente 1878; a quinta edição é a de 1881 -1886; a sexta entre 
1890 e 1900; a sétima em 1903-1905, impressa em tinta azul sobre papel amarelo, e 
uma edição de 110 exemplares; a oitava entre 1905 e 1907, de 180 exemplares; a nova 
edição foi a datada entre 1908 e 1912; a décima, uma das mais belas, entre 1918 e 
1928, cm papel vergê e filigrana com o busto de Goya. Todas as mencionadas foram 
feitas pela Calcografía Nacional.

Em 1929, a Escola de Artes Gráficas preparou a décima primeira edição, em virtude 
da Exposição Hispano-Americana de Sevilha. Em 1937, durante a Guerra Civil, foi 
impressa na Calcografía Nacional a décima segunda edição para o Ministério da 
Instrução Pública e Belas Artes do Governo da República; foi uma edição muito cui
dada, a melhor, conforme Harris, depois da primeira e da quarta. A décima terceira e 
última edição é uma edição incompleta, já que não foram impressas todas as chapas, 
em virtude do desgaste de algumas delas; foi feita pela Calcografía Nacional em 1970. 
Atualmente, por resolução da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, já não 
pode ser gravada nenhuma das chapas pertencentes a gravuras de Goya.

Goya, é a de 1799,

Arturo Ansón Navarro
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I. Francisco Goya y Lucientes, Pintor. 
220 x 153 mm.

Agua-forte, água-tinta, ponta seca e buril.

2. Pronunciam o sim e estendem a mão ao primeiro que chega. 
215 x 150 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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«í? 3.

3. Que vem o bicho-papão. 
219 x 154 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.

4. “Filhinho de mamãe” . 
209 x 157 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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6. Ninguém se conhece. 
219 x 153 mm. 

Água-forte e água-tinta.

5. Tal para qual.
200 x 151 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta seca.
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8. Que a levaram. 
218 x 152 mm. 

Agua-fortc e água-tinta.

7. Nem assim a distingue. 
200 x 150 mm.

Agua-fortc, água-tinta e ponta seca.
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10. O AMOR E A MORTE.
219 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e buril.

9. TÂNTALO.
152 x 210 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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12. À CAÇA DE DENTES.

219 x 153 mm.
Água-forte, água-tinta brilhante e buril.

11. MÃOS À OBRA RAPAZES.
219 x 154 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.
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14. Que sacrifício!
203 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.

13. Estào quentes.
219 x 153 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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16. Deus a perdoe: e era sua mãe. 
202 x 151 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta scca.

15. Belos conselhos.
220 x 154 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.
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17. Bem tirada está.
219 x 153 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.

18. E A CASA SE QUEIMA.

219 x 154 mm. 
Água-forte e água-tinta.

36 37



1 S^y^ IOS CAPRICHOS OS CAPRICHOS

JS

Ca^r^ z

19. Todos cairão.
219 x 146 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

20. JÁ ESTÃO DEPENADOS.
218 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e
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22. COITADINHASÍ 
218 x 153 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.

21. Como a depenam!
218 x 149 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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24. Não houve remédio. 
219 x 152 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.

23. Aqueles pós.
219 x 150 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.

4342



I iOS CAPRICHOS OS CAPRICHOS

25. O CÂNTARO SE QUEBROU. 
209 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta e ponta seca.

26. JÁ TÊM ASSENTO.
217 x 152 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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27. Quem mais se rendeu? 
198 x 151 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta seca.

28. Silêncio.
219 x 159 mm. 

Água-forte, água-tinta e buril.
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y.29. Isto sim que é ler.
219 x 148 mm.

Água-forte, água-cinta e ponta seca.

r
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32. Porque foi sensível. 
219 x 153 mm. 

Água-tinta.

31. Peça por ela.
219 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.
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33. Ao Conde Palatino.
219 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta scca e buril.

34. Rendidas pelo sono.
219 x 154 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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36. Noite ruim.
218 x 155 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.

35. Barbeia-o.
219 x 154 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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37. Saberá mais o discípulo?
218 x 153 mm. 

Água-forte, água-tinta e buril.

38. Bravíssimo!
219 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.
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40. De que mal morrerá?
216 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.

39. Até o seu avô. 
154 x 218 mm. 

Água-tinta.
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42. Você que não pode. 
218 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante.

41. Nem mais, nem menos.
200 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.
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43. O SONHO DA RAZÃO PRODUZ MONSTROS. 
218 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta.

44. Fiam fino.
219 x 153 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e buril.
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46. Correção.
217 x 150 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

45. HÁ MUITO QUE CHUPAR. 
208 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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47. Presente ao professor.
218 x 150 mm. 

Água-forte, água-tinta e buril.

48. Dedos-duros.
208 x 153 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

6766



iOS CAPRICHOS OS CAPRICHOS

4$

49. Duendezinhos.
217 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

50. Os Chinchilas.
207 x 151 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.
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52. O QUE PODE FAZER UM ALFAIATE!

218 x 151 mm.
Agua-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.

51. Aprontam-se.
214 x 149 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e buril.
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53. Que bico de ouro!
218 x 151 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.

54. O ENVERGONHADO.
217 x 152 mm. 

Água-forte e água-tinta.
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56. Subir e descer.
217 x 152 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.

55. Até a morte.
220 x 154 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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57. A FILIAÇÃO. 
217 x 152 mm. 

Água-forte e água-tinta.

58. Engole, cachorro.
218 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.
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59. E AINDA NÃO SE VÃO!
219 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.
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62. Quem ia acreditar!
153 x 209 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e buril.
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64. Boa viagem.
219 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e buril.

63. Olhem que pesados!
215 x 163 mm.

Agua-forte, água-tinta e ponta seca.
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66. LÁ vai isso.
210 x 167 mm.

Água-forte, água-tinta c ponta seca.
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68. Linda professora.
214 x 150 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.
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69. Sopra.
214 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta, ponta seca e buril.

70. Devota profissão.
210 x 165 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta seca.
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72. Não se escapará.
217 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

71. Se amanhecer, vamos.
202 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e buril.
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73. Melhor é folgar.
217 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

74. Nào grita, boba.
218 x 151 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante.
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76. Está Vossa Mercê. .. pois, como diría. .. eh! Cuidado, se nâo. ..!
217 x 152 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.

75. Não tem quem nos desate?
218 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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77. Uns aos outros.
218 x 152 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.

78. Despacha, quf. acordam. 
218 x 152 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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80. JÁ É HORA.
219 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e buril.

79. Ninguém nos viu.
217 x 152 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e buril.
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GOYA E OS DESASTRES DA GUERRA

O Sr. Luis Eusebi, pintor honorário de Câmara e Zelador do Museu de Pinturas dei Rey, nosso 
Senhor, ao publicar em 1828 o livreto intitulado modestamente Noticia de los Cuadros 
que se hallan colocados em la Galeria dei Museo dei Rey ... sito em el Prado de esta Corte, e que é o 
primeiro catálogo do atual Museu do Prado, dá a primazia a Francisco de Goya na 
parte dedicada à Entrada ou Primeira Divisão da Grande Galeria do meio, que contém proviso
riamente os quadros da Escola Espanhola dos Pintores vivos e dos que faleceram há pouco, onde cita, 

o número 279, o Retrato a Cavalo da Rainha Dona Maria Luisa, esposa do Senhor Dom 
Carlos IV, Augustos Pais do Rei nosso senhor Dom Fernando VII, que Deus guarde, precedido de 
uma brevíssima biografia de seu autor, com a seguinte redação: GOYA (Francisco): Nasceu 
em Fuendetodos, reino de Aragão, em l 746, foi nomeado pintor de Câmara do Rei em l 780, e depois 
primeiro entre eles; agora aposentado por sua avançada idade. / Foi discípulo de Dom José Luzán em 
Zaragoza, com quem aprendeu os princípios de desenho, e que o fez copiar as melhores gravuras que pos
suía; permaneceu com ele durante quatro anos e começou a pintar por sua própria invenção até que foi a 
Roma; não tenho outro mestre além de suas observações das artes dos pintores e quadros célebres de Roma 
e da Espanha, que é de onde tirou mais proveito. Esta brevíssima nota termina com a seguinte 
advertência: Artigo fornecido por ele mesmo, ou seja, por Goya, de quem é uma autobiografia 
(solicitada por Eusebi para a primeira edição de seu catálogo do Museu) escrita pouco, 
antes de Io de abril de 1828, já que no dia seguinte ficou paralisado até sua morte, 
ocorrida à noite entre o dia 15 e 16 de abril.

É muito revelador do caráter deste genial pintor que, ao fazer um esforço de memó
ria em seus últimos dias, não se envaidece dos triunfos de seus quadros ou afrescos, 
gravuras ou desenhos, nem da alta sociedade que freqüentou e pintou, recordando tão 
somente o nome do primeiro mestre que teve em sua mocidade, que lhe ensinou os

com
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rudimentos do desenho jazendo-o copiar as melhores gravuras que possuía. Que deviam ser 
muito boas, porque as comprou em Nápoles, na década de 1730-40, quando Carlos 
VII (futuro Carlos III de Espanha) conquistou este reino dos Austríacos.

Se o aprendizado com Luzán, até 1760, limitou-se ao desenho, seus primeiros passos na 
técnica da gravura com água-forte foram uns dez anos mais tarde, já que suas primeiras 
obras deste gênero correspondem a sua viagem à Itália, entre 1770-71. A primeira é 
uma Fuga para o Egito, com a assinatura Goya inv.t et fecit, que mostra a satisfação de 
estar exercendo esta arte tão difícil. Muito superiores são as gravuras seguintes, um São 
Isidro Lavrador, assinado Goya F., talvez posterior a um São Francisco de Paula, já que 
este santo era um de seus mais diretos protetores, cujo nome levava, seguindo o costume 
aragonês de colocar nos recém-nascidos o nome do santo do dia do nascimento (em 30 
de março não há nome de santo com liturgia própria) ou, na sua falta, do mais próximo 
(a festa de São Francisco de Paula é celebrada no dia 2 de abril). O São Isidro, protetor 
da cidade de Madri, onde nasceu e serviu, e cuja festa é celebrada no dia 15 de maio, é 
um santo medieval, falecido em 1170, de ofício lavrador, a serviço do rico proprietário 
Juan de Vargas, a quem os invejosos o acusaram de descuidar de seus serviços; servindo 
ao humilde servo dois anjos, que se puseram a arar a terra, diante dos olhos atônitos do 
amo. Não se conserva a chapa, mas sim o desenho prévio e um exemplar da água-forte, 
propriedade de Vicente Carderera, e que a chapa original não produziu mais. Em com
pensação, do busto de São Francisco de Paula olhando um letreiro milagroso que devia 
ser Caritas (mas que ficou Carit..) já havia cópias tiradas posteriores à sua estréia, de uma 
das quais encontrei exemplares, não faz muito tempo, no Rastro de Madri.

Mais seguro de sua técnica, em 1778, o aprendiz de gravador atreveu-se com o popu
lar quadro (hoje no Prado) dos Bêbados de Velázquez, cópia bastante fiel e cuidadosa 
do magnífico modelo, como testemunha um desenho preparatório a lápis, com a 
inscrição Desenhado por Dom Francisco de Goya do quadro original de Dom Diego 
Velázquez, que está no Real Palácio de Madri. A gravura, a água-forte, muito superior 
às anteriores, representa um Baco fingido coroando alguns bêbados conforme diz o 
título, inscrito ao pé, com o autor e a data indicada de 1778; o pintor francês Edo- 
uard Manet reproduziu esta gravura ao fundo de seu Retrato de Emile Zola, como 
homenagem a dois autores, Velázquez e Goya.

Seguem imediatamente a este meia dúzia de retratos eqüestres, também de Velázquez, 
que a Calcografía Nacional anunciava, simplesmente, como Seis Cavalos, que estão 
montados por Felipe III, Margarida de Áustria, Felipe IV, Isabel de Bourbon, Baltasar 
Carlos (Príncipe de Espanha) e Gaspar de Guzmán (Conde Duque de Olivares), com 
a data de 1778. Seguiram-se seis gravuras de diferentes cópias dos quadros de Veláz
quez, que reproduzem os retratos de Fernando de Áustria, de caçador, simplesmente 
nomeado Um Infante de Espanha, ao qual seguem as versões gravadas dos retratos dos 
bobos da corte Barbarroja, Sebastián de Morra e Diego de Acedo, o Primo, e dos gre
gos Esopo, Fabulador e Menipo Filósofo. Perderam-se as chapas originais das Meninas 
(fracasso de Goya, do qual somente existem provas de estado) e do retrato do bobo da 
corte Dom Juan de Áustria (que também não foi editado, pelo descontentamento de 
Goya), bem como o suposto Alcaide Ronquillo, de um retrato de Velázquez perdido, 
gravura de que foram feitas três provas e não chegou a ser publicada.

Depois dessas cópias, bastante fiéis, apesar de Goya jamais ter alcançado a atitude 
aristocrática que Velázquez imprime até nos piores modelos, Goya se lança a gra
var águas-fortes originais, inventadas por ele mesmo, sobre temas variados a que 
faz alusão seu título geral de Os Caprichos. Sua inspiração deve ser procurada na 
doença que o artista sofre em 1792 e cuja primeira convalescença passou em casa de 
Dom Sebastián Martínez, rico colecionador gaditano, onde o enfermo salvou-se da 
depressão de uma terrível surdez, que jamais o abandonaria, graças à linguagem muda, 
mas por isso mesmo muito expressiva, das chapas, que o autor qualifica de Idioma 
Universal desenhado e gravado por Fr. De Goya. Ano 1797, descartando a escolha da 
gravura que representa o pintor sonhando, rodeado por feras monstruosas caprichosas 
e ameaçadoras, que passará a ser a lâmina 43, com a inscrição O Sonho da Razão 
Produz Monstros, e colocando no início da série um altivo auto-retrato de busto, 
com chapéu e a assinatura Fran. Goya y Lucientes, Pintor. A série dos Caprichos é 
composta por oitenta lâminas (in 8°) a água-forte com água-tinta, de temas variados, 
de abusos e convenções sociais, prostituição e asneiras que comparam o homem com 
o burro, e a partir da mencionada n° 43, cenas de bruxas e duendes, seguidas por um 
carnaval de vaidades, ambições, abusos e novas e mais definidas bruxarias, onde inclu
sive encontramos sua amada Duquesa de Alba convertida em bruxa voadora (n° 61,
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Lazán e a de Villafranca (1804), o elegante Marquês de San Adrián (idem), Antonio 
(destruído) e Isabel de Porcel (1805), o naturalista Félix Azara (1805), a reclinada 
Euterpe, Marquesa de Santa Cruz (idem), os maravilhosos retratos nupciais de seu 
filho Javier Goya e sua mulher Juana Galarza (idem) e do diretor da Real Fábrica de 
Porcelanas, Bartolomé Sureda e sua esposa (1804-06), Isidro Maiquez (1807), o rnajo 
cantor, Pedro Mocarte (1805-06), a célebre Livreira da calle de Carretas (idem), etc., 
etc., além das sete miniaturas da família Goya-Goicoechea (1805) e algumas histórias 
em episódio, como os quadros de Selvagens (1800-05) ou a de Frei Pedro de Zaldi- 
via e o bandido Maragato (1807)... Poucas vezes Goya esteve mais inspirado e mais 
apreciado por seus admiradores. O casamento de Javier com Gumersinda aumenta o 
número de modelos e de amigos quase parentes. Até Manuel Godoy lhe dá ocasião 
de brilhar sua arte e seus sentimentos culturais, ao encomendar-lhe seu retrato como 
fundador na Espanha de uma Academia que difunde os métodos pedagógicos do 
suíço Pestalozzi (obra perdida, 1806).

Mas a política internacional é alarmante. O motim de Aranjuez provoca a queda do 
onipotente Godoy e a abdicação do velho (nem tanto. Nascido em 1748 era dois anos 
mais jovem que Goya) Carlos IV, em favor de seu filho mais velho, Fernando VII, que 
se apressa a entrar gloriosamente em Madri. A Real Academia a que Goya pertence 
não perde tempo em encomendar a Goya um retrato do novo soberano, que concorda 
amável em posar para o pintor, por três quartos de hora... no dia 28 de março (retrato 
cqüestre na Real Academia de San Fernando). No dia 2 de maio deste mesmo ano, 
1808, o povo madrileno se subleva ao ver como as tropas francesas (e turcas...) do 
príncipe Joaquim Murat se apoderam da capital, e se levanta quando estão expulsando 
a Família Real do Palácio. O simples alarme de uma velha madrilena, ao ver como os . 
invasores fazem subir em um carro, a caminho do desterro, o infante Dom Francisco 
de Paula, e o grito agudo Estão levando o Infante! E o sinal tradicional da sublevação de 
2 de maio. Em 3 de maio haverá uma feroz represália por parte das tropas invasoras, 
que já esqueceram inteiramente que foram enviadas para sufocar um levantamento 
português e estacionam cm Madri. Jannine Baticle estudou eqiiitativamente os feitos 
de invadidos e invasores, que, em 3 de maio sofrem uma cruel represália pela insu
rreição da véspera. Um discurso inflamado do Prefeito de Móstoles é ouvido em

Volaverunt), com algumas lições mais duras (75, Não há quem nos liberte?, emblemá
tico do casamento em desarmonia) e outras mais clericais (80, Já é hora).

Ficaram fora da série outros cinco caprichos, entre os quais se destacam por sua ousa
dia A velha e o galã (título aproximativo), sátira da relação cordial de Carlos IV, a 
rainha Maria Luisa e o Príncipe da Paz, e o Sonho da mentira e a inconstância (terrível 
ataque contra a duplicidade da Duquesa de Alba, amada do pintor, e de sua criada, 
cúmplice de suas venalidades, simbolizadas pelos rostos com duas faces e a máscara 
com duas bolsas e a briga do sapo e da cobra, em primeiro plano) que Goya preferiu 
suprimir. As outras gravuras retiradas são relativas à Inquisição e à frivolidade da alta 
sociedade madrilena, capaz de desesperar-se pelos sentimentos de um cachorrinho.

sua freqüente dureza crítica, um 
nos introduz na sátira política

A sátira de Goya nos Caprichos pode ter, apesar de 
aspecto divertido. A série seguinte Desastres da Guerra

protesto mais enraivecido contra os crimes da humanidade. No início do século 
XIX, Goya alcança o cume de sua carreira de pintor. O retrato coletivo da Família de 
Carlos IV (1800, Museu do Prado) é o mais brilhante exercício de estilo e de pene-

e no

tração de um pintor aúlico, mas que não embota a firmeza de sua observação, inclusive 
diante dos personagens mais ilustres e mais temíveis, caso os façamos deixar de ser 
amáveis. Nessa brilhante cena teatral, mais que familiar, a cabeça do pintor aparece, no
fundo, à esquerda, como o justiceiro que jamais deixará de ser. Posteriormente surgem 
os retratos do casal protetor de Goya, Manuel Godoy, Príncipe da Paz (de quem se 
conta que aprendeu a linguagem manual dos surdos para conversar com seu pintor), 

esposa, que Goya havia conhecido e retratado carinhosamente desde a primeira 
viagem a Arenas de San Pedro, em 1783, quando foi pintar a família do infante Dom 
Luis de Bourbon, caído em desgraça e exílio por seu casamento com uma gentil zara- 
gozana, Maria Teresa de Vallabriga, que desejou que o pintor, seu patrício, retratasse, 
junta e separadamente, toda a família. Ali estava a pequena Condessa de Chinchón, 
destinada a casar com Godoy, e cujos retratos, ela grávida e ele de triunfador da guer
ra, Goya pintaria na mesma época em que pintava a família real.

e sua

Quase ao mesmo tempo, Goya pinta as Majas deitadas, a vestida e a nua, e os gal
hardos retratos do Conde e da Condessa de Fernán Núnez (1803), a Marquesa de
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Esse medalhão, único retrato do soberano invasor feito por Goya, será coberto por 
uma falsa lousa, onde está escrito Constitución quando desaparecerem os franceses da 
corte, em 1812. Mas os franceses voltam e é preciso refazer o retrato real. Em 1813, 
outra vez retorna o letreiro da Constituição a tapar suas feições. Em 1814, por fim, 
chega o momento de colocar nessa moldura ovalada a efígie do reconduzido Fernando 
VII. Mas teve de colocá-lo, paulatinamente, sem atraso. Em 1823, Vicente López 
pintou, mais amadurecido, o rosto de Fernando VII. Mas em 1843 foram apagadas 
suas feições, para deixar lugar para o livro da Constituição. Mais adiante, esse letreiro 
foi apagado, com boa parte das versões intermediárias, para, afinal de contas, recupe
rar o busto perdido do rei José, de Goya; mas não conseguiram fazê-lo emergir. Em 
vista do que se decidiu colocar outro letreiro sobre um fundo em jaspe: Dois de Maio e 
que cada qual o interprete da forma que preferir.

Outros quadros de Goya da época foram interpretados conforme os gostos de quem 
os contempla. Assim, a formosíssima série de oito cenas, que há quem as chame de 
Horrores da Guerra, da coleção do Marquês da Romana, que costumam ser datadas 
entre 1808 e 1810, para uns aludem a fuzilamentos e covas da guerra, para outros 
a cenas indefinidas de contrabandistas e bandoleiros. E ainda nos restam outros 
horrores de época semelhante, que cada comentarista interpreta a sua maneira. Por 
fim, em 1814, terminada a guerra, Goya se decide a pintar duas grandes telas, para 
reproduzir as mais notáveis e heróicas ações ou empreitadas de nossa gloriosa insurreição contra o 
tirano da Europa, que só pode ser Napoleão Bonapartc; O Dois de Maio e Ü5 Fuzilamentos 
de Moncloa (ou do monte do Príncipe Pio). São duas telas muito grandes (2,68 x 
3,47), também conhecidas como A Luta com os Escravos (ou egípcios da grande artnée) e, 
simplesmente, O 3 de Maio, eloqüentes e sinceras, que Goya pintou, evidentemente, de 
memória, apesar de que algumas de suas gravuras podem nos recordar. Porque, existem 
essas águas-fortes que costumamos intitular Desastres da Guerra ou, simplesmente, 
os Desastres, cuja série de oitenta se inicia pela intitulada Tristes Pressentimentos 
do que haverá de acontecer.

Ignora-se a data exata da execução dessas oitenta (mais três, não incluídas na coleção) 
gravuras que o genial e patriótico autor foi gravando com a amargura da solidão e de

Madri e deflagra a resistência peninsular, que chamamos por aqui de guerra da Inde
pendência. Goya é chamado a Zaragoza pelo comandante militar da praça, o general 
Palafox. Goya obedece, mas das anotações feitas nessa viagem restam somente dois 
quadrinhos de fabricação de pólvora e fundição de balas na serra da Tardienta, que 
podia ser vista de Zaragoza. Em seguida, volta a Madri, onde, desde 6 de junho, 
o irmão mais velho do Imperador corso-francês, José Bonaparte, ocupa o trono de 
São Fernando.

A Guerra da Independência durará até 1813. Gerona c Zaragoza não se submetem e 
Zaragoza está no coração de Goya, que aceita, à força, que o rei invasor lhe conceda a 
Medalha da Ordem da Espanha, La Berenjena, como a chamam os castiços. Enquanto 
isso, a guerra continua ardendo. Há exemplos de valor que entusiasmam o coração 
de Goya: por exemplo, Agustina de Aragão disparando uma grossa peça de artilharia 
contra os invasores, com o grito, ainda desacostumado, de Viva Espanha. As mulheres dão 
valor, murmura Goya enquanto grava em sua memória, ou cm sua imaginação, o que 
viu ou o que não conseguiu ver, mas que imagina para que os outros o vejam. Quem? 
Somente algum familiar, algum amigo, que não vá denunciá-lo. A luz de umas velas, 
Goya vai gravando essa série terrível de oitenta gravuras que ninguém deve ver: Os 
Desastres da Guerra. O artista tem medo de recolher-se para gravá-las, mas não pode 
evitá-lo.

A batalha de Bailén, vencida por um espanhol, o general Castanos, iniciou uma resis

tência que não vai ser interrompida até 1813. Entre dezembro de 1803 e fevereiro 
de 1804, Zaragoza suporta heroicamente o segundo sítio, que vai destroçar suas 
muralhas e seus melhores edifícios, com a morte de inumeráveis defensores, milita
res e civis. Goya retrata em 1812 o general inglês, Duque de Wellington, entrando 
vitorioso em Madri. Mas em 1810 não soube negar-se a preparar uma relação de cin- 
qüenta quadros para enviar ao Museu Napoleão de Paris. Nem a pintar uma enfática 
Alegoria de Madri, encomenda pela Prefeitura para adular o invasor. Uma mulher 
galharda, apoiada em seu escudo do Urso e do Medronho, com um cachorrinho aos 
pés (que não dá sua opinião) indica um retrato oval de José Bonaparte sustentado por 
dois agitados anjos, enquanto outro par canta, voando, as glórias do corso.
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seu medo; porque esse terrível testemunho, de haver sido descoberto, lhe teria valido 
a condenação à morte, tanto na época da dominação francesa, como na que se seguiu 
imediatamente. Mas ninguém soube delas, além de seu autor e, talvez, algum amigo ou 
familiar, até que, em 1963, trinta e oito anos depois da morte do gravador, foi feita 
a primeira impressão em Madri. Pensemos que a série seguinte de gravuras de Goya, 
a Tauromaquia, provavelmente feita entre 1814 e 1816, estava à venda, sem outras 
dificuldades além do preço, em outubro de 1816. A última das grandes séries de 
águas-fortes de Goya, a dos Disparates ou Provérbios, que puderam ser gravadas até 
1819-23, e das quais (da mesma forma que com os Desastres) não foi feita nenhuma 
edição durante a vida do autor, foram publicadas em 1864 pela Real Academia de 
San Fernando. É possível que Goya tenha iniciado sua terrível série de Desastres da 
Guerra por volta de 1810. É difícil admitir que o autor os tenha escondido 
ninguém pudesse vê-los. O valor dessa primeira edição, em que se baseia a edição deste 
livro por Caixavigo, é, portanto, extraordinário. Sua raridade está em relação direta 
com a beleza e sua impressão, por tantos anos atrasada, durante os quais Goya deixou 
depositadas essas chapas protegidas de perdas, roubos ou, sobretudo, de deformações 
ou de oxidações. Devem ter ficado muito bem envolvidas, protegidas da umidade da 
transribeirinha Quinta do Surdo, a um passo do rio Manzanarcs, onde passou seus 
últimos anos de Madri, desde a sua compra em 1819 até 1824, em que, no dia 2 
de maio, pede licença para restabelecer sua quebrantada saúde no balneário francês 
de Plombières; permissão que lhe foi concedida no dia 30 de maio do mesmo ano. 
Goya deixa as chapas dos Desastres em caixas bem fechadas, mas expostas a qualquer 
outro desastre. Sem dúvida, deve ter recomendado a seu filho que zelasse por sua 
segurança.

Depois da primeira edição, de 1863, foram feitas outras seis, até 1937. Na última 
destas, observa-se uma certa fadiga das chapas que, recentemente, foram submetidas a 
um polimento cm prata para assegurar sua conservação e são expostas (parcialmente) 
no Gabinete Goya, inaugurado por iniciativa da Calcografía da Real Academia de Belas 
Artes de San Fernando, em 1991. Goya gravou 82 chapas, mas as três últimas, que 
têm os títulos de Fera Monstruosa (uma espécie de paquiderme Índico devorando um 
monte de corpos humanos), Isto é o Verdadeiro, que representa o abraço da Paz e do

Trabalho, como solução das imediatamente anteriores (n° 79 Morreu a Verdade e n° 80 
Ressuscitará), e o Infame Proveito, que representa o roubo dos bens dos mortos e feridos 
(relacionados com as lâminas 7 e 22) não costumam ser utilizados nas novas edições.

O formato dessas chapas é horizontal e não vertical, como o dos Caprichos. Medem, 
geralmente, um pouco mais de I5cm de altura por 20cm de largura, mas existem 
algumas irregularidades (por exemplo, a chapa do n° 8). Todas as gravuras têm, ao 
pé, fora da imagem, o título ou motivo, geralmente sentencioso e duro, que o crítico 
francês Jacques Lassaigne comparava, graficamente, com a chifrada de um touro. Os 
títulos podem ser independentes uns dos outros, em relação à estampa que comentam 
e explicam, mais do que qualificam. Nos oitenta exemplos que a coleção nos fornece, 
existem de várias classes, são abundantes os de estilo de refrão ou provérbio (2, Com 
ou Sem Razão; 3, O Mesmo; 12, Para Isso Vocês Nasceram; 15, E Não Tem Remédio; 
18, Enterrar e Calar; II, Nem por Essas...

Outras vezes insultam 8, Bárbaros; 6, Você Merece...

Em outras, elogiam, em especial as mulheres que esquecem seus temores: 
4, As Mulheres dão Valor; 5, E são Feras; 7, Que Coragem (é Agustina de 
Aragão); 9, Não querem; 10, Também Não...

Neste último caso, aparece um sistema para relacionar mentalmente duas cenas suces
sivas; nas 24-25: Ainda Poderão Servir; 25, Estes Também. Algumas vezes, três segui
das: I, 22 e 23: Será o Mesmo, Tanto e Mais e O Mesmo em Outras Partes.

De um modo semelhante se relacionam os títulos que dizem: 44 e 45, Eu vi e E Isto 
Também. Ou que relacionam cenas: 31, 32 e 33: E Coisa Forte, Por quê? e O Que Há 
Mais a fazer?Também o 28 e o 29: Populacho e Merecia, com uma lição contrária: os 
primeiros erram, os últimos não. Certo anticlericalismo parece surgir nos números 14 
Duro é o Passo, 42 Tudo Revolucionado e 43. Isto Também. Por outro lado, mere
cem sua simpatia os freis assassinados pelos invasores: 46, Isto é Ruim e 47, Sucedeu 
Assim. Em relação aos feridos, a acusação é clara: 20, Curá-los e à Outra Coisa, e 21, 
Será o Mesmo e 22, Tanto e Mais, seguidas das lâminas 23, O Mesmo em Outras 
Partes, 24 Ainda Poderão Servir, e 25, Estes Também.

sem que
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A crueldade gratuita pode ser vista no 26: Não se pode mirar com os Fuzis apontando 
para as vítimas, e 27, Caridade com a indiferença esportiva com que os enterradores 
lançam, depois de despidos de qualquer coisa de valor, os mortos à fossa.

Uma gravura inusitada na primeira metade, narrativa, desta coleção é a número 40, 
com um homem lutando com um cachorro gigante e o letreiro Tira Algum Partido, 
que Lafuente Ferrari identifica com a luta do povo com Napoleão. Obra tão perfeita 
que é de vanguarda é a número 30. Estragos da Guerra com o afundamento vertigi
noso de uma casa. Tremendas são as gravuras de selvageria cruel, tais como as proezas 
militares dos números 31, 32, 33, 36 e 37, 38 e 39, nas quais se alinha com os gue
rrilheiros, apesar de haver dúvidas sobre se algum cadáver bigodudo não ser francês.

A partir da gravura 48 são examinados diversos aspectos do resultado da guerra, 
números 48 a 64: a fome, a miséria, a mendicância, em contraste com algumas atitudes 
caritativas (N° 48, com sua própria antítese na penumbra) ou a patética Mãe Infeliz 
do n° 50. O egoísmo dos endinheirados é acusado nos números 54 Clamores em Vão, 
55 O pior é Pedir, ou o 61, Se são de Outra Linhagem.

O anticlericalismo subjacente a Goya é redescoberto nos números 66, Estranha Devo
ção e 67 Esta Não é Menos, onde se carregam relíquias em lombos de uma mula... 
ou de cavaleiros elegantes.

Este par de críticas contrasta, de todos os modos, com a dureza das últimas gravuras, 
números 68 a 79 inclusive. Especialmentc cruel é a de número 69, Nada (Isto Dirá) 
que alguns consideram atéia e Lafuente Ferrari meramente política. O tom alegórico 
das últimas gravuras se revela em uma composição muito cuidadosa, com vislumbres 
voltairianos, caso Voltaire soubesse desenhar. Os números 71 a 77 são de uma grande 
beleza de composição, que amarga entretanto mais a lição moral (ou imoral). Acredito 
notar na magistral elegância que Goya estende sobre tão terríveis visões, Contra o Bem 
Geral, Os Resultados, Felina Pantomima, ou O Abutre Carnívoro (números 71,72, 73e76)a 
impressão paradoxal de umTiepolo visto com os olhos maliciosos de Goya. Na 77, A 
Corda Se Rompe, Goya privou o personagem clerical, que anda pela corda frouxa, de 
sua tiara pontifícia, talvez assustado com sua própria audácia. As duas gravuras finais, 
79, Morreu a Verdade e 80, Ressuscitará, ambas belíssimas e acusadoras de uma socie

dade, para o pintor, farisaica, tem sua correção em Isto é o Verdadeiro, de um progre- 
ssismo proto-socialista, onde se abraçam a Paz (ou a Verdade) com o Trabalho.

A doutrina, claramente elementar, de Goya em uma série de exemplos onde se reúnem 
a caridade com o ceticismo, muito próprio de um aragonês de extração modesta e de 
enorme talento para composição e desenho, tem uma base de sentido comum que por 
si só não sabería se elevar até a beleza paradoxal dos Desastres quando se transformam 
em Caprichos enfáticos como costumam ser chamadas as últimas doze gravuras. Há, 
sem dúvida, uma ruptura entre o bom sentido das primeiras cenas e a altissonância 
simbólica das últimas dez, com sutilizes do século dezoito que parecem voltar aos 
Caprichos. Mas um juízo de conjunto trairia a inventiva estética do genial desenhista 
que foi Goya. Por isso acredito ser oportuno e nada impertinente examinar com bre
vidade cada um desses Desastres da Guerra, em cuja primeira gravura o artista volta 
ao patético do Cristo no Horto das Oliveiras, tal como ele mesmo o representou nos dois 
quadrinhos do Louvre e (sobretudo) das Escolas de Madri.

E impossível comentar exaustivamente as oitentas gravuras de Goya, das quais cada 
espectador pode, por outro lado, derivar as opiniões e conseqüências que pessoalmen
te considere mais lógicas. Vamos dar, entretanto, os respectivos breves comentários, 
para tratar de explicar os detalhes que nos orientam sobre a situação e intenções do 
autor, sublinhando, de passagem, os valores estéticos mais salientes a nosso juízo, 
sabendo entretanto que Goya, uma vez mais, trata de expressar-se em uma linguagem 
universal (como o dos Caprichos), a que deve prestar atenção, conforme suas próprias 
e pessoais condições, cada um dos que analisem suas gravuras.

JULIÁN GALLEGO
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j.brese ntcnuentos de lo (Jue, la. de. acontecer.

I. Tristes pressentimentos do que vai acontecer. 
178 x 220 mm.

Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor.

2. Com ou sem razão.
150 x 209 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.
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4. AS MULHERES DÃO VALOR.3. O MESMO.
162 x 223 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.

157 x 207 mm.
e brunidor.Água-forte, aguada, ponta seca, escopro
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Len í& s& es fãs.

6. VOÇE MERECE.

144 x 210 mm. 
Agua-forte, aguada e escopro.

5. E SÃO FERAS.

158 x 210 mm.
Agua-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.
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8. Sempre acontece.
178 x 219 mm. 

Água-forte e ponta seca.

7. Que coragem!
158 x 209 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta escopro e brunidor.seca,
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9. Não querem.
156 x 209 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta scca e escopro.

10. Também não. 
150 x 219 mm. 

Água-fortc e escopro.
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12. Para isso vocês nasceram.
163 x 237 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca e escopro.

II. Nem por essas.
162x213 

Água-forte, aguada, ponta seca e escopro.
mm.
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13. Amarga presença.
143 x 169 mm.

Agua-forte, aguada, escopro e brunidor.

14. Duro é o passo!
143 x 168 mm.

Água-forte, aguada brilhante, ponta seca e escopro.
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15. E NÃO TEM REMÉDIO.
142 x 168 mm.

Agua-forte, ponta seca, escopro e brunidor.

16. Aproveitam-se.
162 x 237 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.
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18. Enterrar e calar. 
163 x 237 mm.

Água-forte, aguada brilhante, ponta seca

17. Não se convêm.
148 x 212 mm.

Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor. e escopro.
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20. Curá-los, e à outra coisa. 
162 x 237 mm.

Água-forte, aguada, escopro e brunidor.

19. JÁ NÂO HÁ TEMPO.
166 x 239 mm.

Agua-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.
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22. Tanto e mais.
162 x 253 mm. 

Água-forte, aguada e escopro.

21. Será o mesmo.
148 x 218 mm. 

Água-forte e aguada brilhante.
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24. Ainda poderão servir. 
163 x 260 mm. 

Água-forte e brunidor.

23. O MESMO EM OUTRAS PARTES.

162 x 240 mm.
Àgua-forte, aguada, ponta seca e escopro.
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25. Estes também.
165 x 236 mm.

Agua-forte, ponta seca e escopro.

26. Não se pode ver.
145 x 210 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca e escopro.
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28. Multidão. 
177 x 220 mm.

27. Caridade. 
163 x 236 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.
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29. Merecia. 30. Estragos da guerra.
141 x 170 mm.

Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor.
180 x 220 mm.

Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor.
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31. É COISA FORTE! 32. Por quê?
155 x 208 mm. 157 x 209 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e ponta Água-forte, aguada, escopro e brunidor.
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34. Por uma navalha.33. O QUE HÁ MAIS A FAZER?
157 x 208 mm.137 x 207 mm.

Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor.Água-forte, aguada, escopro e brunidor.

145144



^ I OS DESASTRES DA GUERR.

Jvv se, piteae. j)or jru.&. tctrrípcrco'.

36. Tampouco.35. Não se pode saber porquê.
154 x 256 mm.

Água-forte, aguada brilhante, ponta seca e escopro.
157 x 208 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e escopro.
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37. Isto é pior.
157 x 208 mm.

Água-forte, aguada e ponta seca.
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40. Tira algum partido. 
177 x 208 mm.

Água-forte, ponta seca e escopro.

39. Grande façanha! Com mortos! 
156 x 208 mm.

Água-forte, aguada e ponta seca.
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41. Escapam entre as chamas. 
162 x 236 mm. 

Agua-forte e escopro.

42. Tudo revolucionado. 
178 x 220 mm. 

Água-forte e escopro.
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44. EU VI.43. Isto também.
161 x 239 mm.157 x 209 mm.

Água-forte, ponta seca e escopro.Água-forte e água-tinta brilhante.
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45. E ISTO TAMBÉM. 
166 x 222

46. Isto é ruim. 
156 x 208 mm.mm.

Agua-forte, aguada, água-tinta, ponta Água-forte, aguada, água-tinta brilhante, ponta seca e escopro.seca e escopro.
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48. Cruel lastima!47. Sucedeu assim.
156 x 209 mm.

Água-forte, aguada brilhante, ponta seca, brunidor e escopro.
151 x 208 mm.

Água-forte, aguada brilhante e escopro.
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49. Caridade de uma mulher. 
156 x 208 mm.

Água-forte, aguada, brunidor e cscopro.

50. Mãe infeliz!
157 x 206 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante c ponta seca.
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52. Não chegam a tempo.51. Graças ao cizirão.
156 x 207 mm.

Água-forte c água-tinta brilhante.

157 x 207 mm.
Água-forte, aguada, ponta seca e escopro.
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54. Clamores em vâo.53. Expirou sem remédio.
156 x 209 mm.

Água-forte, aguada, água-tinta brilhante, escopro e brunidor.

157 x 208 mm.
Água-forte, aguada, escopro e brunidor.
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55. O PIOR É PEDIR.
156 x 208 mm. 

Água-forte, aguada c brunidor.

56. AO CEMITÉRIO.
156 x 208 mm.

Água-forte, aguada e ponta seca.
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58. Não se deve gritar.57. Saudáveis e doentes.
157 x 209 mm.

Água-forte, água-tinta, escopro e brunidor.

157 x 211 mm.
Água-forte, água-tinta, escopro e brunidor.
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60. Não há quem os socorra.59. De que serve uma xícara?
157 x 211 mm.

Água-forte, aguada e água-tinta brilhante.

154 x 207 mm.
Água-forte, água-tinta, escopro e brunidor..
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62. AS CAMAS DA MORTE.61. Se são de outra linhagem.
156 x 208 mm.

Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.

177 x 221 mm.
Água-forte, aguada, ponta seca, escopro e brunidor.
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63. Mortos recolhidos. 
155 x 208 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

64. Carroças ao cemitério.
156 x 209 mm.

Água-forte, água-tinta, escopro e brunidor.

174 175



** I OS DESASTRES DA GUERRA

6 6 «tóSIliP*11
• -■ •

mm -viXC.

<4-,
• / V ... *, ;: r;
\

i-'

"

;

Cxtra.PLa, Dcvoctcm. /
Qué. a-íbòrato

66. Estranha devoção!
177 x 222 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante ou aguada e brunidor.

65. Que alvoroço é este?
180 x 221 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e/ou aguada, escopro e brunidor.
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67. Esta não é menos.
179 X 220 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e/ou aguada, ponta seca, escopro e brunidor.

68. Que loucura!
160 x 222 mm. 

Água-forte, aguada e escopro.
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69. Nada. Isto dirá.
155 x 201 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, aguada e ponta seca.

70. Nào sabem o caminho.
177 x 220 mm.

Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor.
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12. OS RESULTADOS. 
179 x 220 mm. 

Água-forte.

71. Contra o bem geral. 
177x221 mm.

Água-forte e brunidor.
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73. Felina pantomima. 
179 x 219 mm.

Água-forte, escopro e brunidor.

74. Isto é o pior. 
179 x 220 mm. 

Água-forte e brunidor.
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76. O ABUTRE CARNÍVORO.
177 x 221 mm.

Água-forte, escopro, brunidor e aponta seca?.

75. Farândola de charlatães.
177 x 222 mm.

Água-forte, aguada ou água-tinta, ponta seca e escopro.
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Je- 'àej te ride- 6oe.

78. Defende-se bem.77. Que se rompe a corda.

176 x 219 mm.178 x 221 mm.
Água-forte, água-tinta brilhante ou aguada e ponta seca. Água-forte, ponta seca, escopro e brunidor
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80. Ressuscitará?79. A VERDADE MORREU. 
176 x 221 mm. 

Água-forte e brunidor.
178 x 220 mm.

Água-forte e brunidor.
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FRANCISCO DE GOYA: 
REALIDADES TAURINAS

A Tauromaquia. “Coleção de gravuras inventadas e gravadas a água-forte por 
Dom Francisco Goya em que estão representadas diversas cenas de touradas, 
dando-se uma idéia dos princípios, progressos e o estado atual dessas festas na 
Espanha”.

A terceira das grandes séries gravadas por Goya — as duas primeiras foram Os 
Caprichos e Os Desastres da Guerra — distinguem-se principalmente por sua temática: 
a corrida de touros. E difícil apresentar os motivos exatos pelos quais o pintor empre
endeu este tipo de obra. Algumas das lâminas de cobre estão assinadas e datadas de 
1915, de modo que nessa época compaginava a gravação dos Desastres da Guerra com 
um tema de lazer, o que levou muitos estudiosos a concebê-las como uma espécie de 
parênteses e um refúgio onde, o já velho pintor, podia relembrar e evocar os tempos 
de sua juventude.

Nesses anos, Goya se encontrava novamente com uma situação econômica precária e a 
realidade opressora do governo de Fernando VII não deveria contribuir para aliviar o 
desencanto e a amargura que são percebidos tanto no pintor como em um de seus mais 
próximos amigos, Juan Agustín Ceán Bermúdez. Na opinião de Juliete Wilson, esta 
situação tem algum paralelismo com aquela vivida em 1793 e, assim como naquela 
ocasião, ele fez algumas pinturas de gabinete “para ocupar a imaginação mortificada 
na consideração de meus males, e para cobrir em parte as grandes despesas que me 
causaram”. Assim, a Tauromaquia teria sido um prazer e uma possível fonte de gan
hos. A idéia de criar gravuras de tema taurino como uma fonte relativamente fácil de
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precursoras dos Disparates. Em todas as gravuras podemos apreciar o dinamismo e aganhos foi a que, conforme a documentação conservada, moveu o pintor anos mais 
tarde a desenhar a série dos Touros de Bordeaux no estabelecimento litográfico de 
Gaulon.

violência da cena - violência que em algumas ocasiões desfigura os rostos ou contorce
a luta entre o homem e o touro em que ambos se movimentam, investem,os corpos —

e defendem-se em uma luta de vida ou morte em que às vezes ganha o homem e, em
Seja como for, a realidade é que quando Goya grava e pretende vender 
a coleção quase não havia atividade no mercado de gravuras de Madri, 
sobretudo porque desde 5 de maio de 1814 havia sido restaurada a cen
sura prévia de gravuras e havia se restabelecido o Tribunal da Inquisição. 
Desta perspectiva, o tema dos touros era o mais adequado para criar uma 
coleção de gravuras que pudesse dar alguma renda porque, além de não 
se prestar a polêmica, a festa dos touros passou por um ressurgimento 
durante o reinado de Fernando VII.

Para esta coleção Goya empregou um período de no máximo dois anos e meio. A 
maior parte dos desenhos preparatórios são conservados atualmente no Museu do 
Prado e são, como muitos desenhos das coleções anteriores, feitos com lápis sanguina 
vermelho. As chapas de cobre, de procedência inglesa, eram de boa qualidade e de 
tamanho uniforme. Todas as composições têm um estilo muito semelhante e, com 
exceção de uma, apresentam uma grossa linha de moldura; a técnica de gravação, sem 
ser tão inovadora como nas coleções anteriores, demonstra a harmonia, a destreza e a 
capacidade pictórica que pode existir na combinação de todas elas.

Esta série destaca-se pelo caráter dramático que Goya deu às composições. Na maioria 
das gravuras apresenta o momento brutal do encontro entre o homem e a fera, o primeiro 
procurando dominar o animal que investe com bravura. Comparando com os desenhos, 
vemos como progressivamente reduz o tema ao essencial. Na maioria das ocasiões a praça 
está insinuada pela barreira sobre a qual se vê algumas vezes o público se apoiar diretamen
te. Mas a cabeça que idealizou e inventou a Tauromaquia é a mesma que meditou sobre 
a guerra e está trabalhando nos Desastres da Guerra e que em seguida vai começar os 
Disparates; por isso é lógico que existam coincidências entre essas três coleções de gravuras 
de Goya: os mouros desta série são parecidos com os escravos e os mortos da Morte do 
Touro recordam os mortos que povoam os Desastres da Guerra; por outro lado a massa 
de espectadores que em algumas ocasiões se esboça por trás da barreira parecem figuras

outras, o touro. Acredita-se que Goya começou a gravar as lâminas por aquelas
suas. Correspondem a este momento, além das três

cenas

que eram mais contemporâneas 
datadas, aquelas que foram descartadas pelo gravador, apesar de este haver aproveitado 
a outra face da chapa de cobre. Essas cenas são as que atualmente são designadas 
letras, não têm título conhecido e não foram incluídas na primeira edição. As gravuras 
que apresentavam o aspecto histórico da lida foram gravadas posteriormente, selecio- 
nando-sc aquelas figuras que estavam vinculadas com uma determinada cena.

com

indicou que os títulos dados às gravuras da 
algumas passagens da Carta histórica sobre

Foi Van Loga quem pela primeira vez
Tauromaquia estavam relacionadas com

progressos das festas de touros na Espanha, publicado em Madri ema origem e os
1777 por Nicolás Fernández de Moratín. Sugeri 
trabalho, mas Eleanor Sayre acredita que não é muito plausível essa idéia já que algu
mas das composições distanciam-se desse texto e parecem estar mais relacionadas com

riu-se que Goya pretendia ilustrar esse

a Tauromaquia, ou a arte de tourear a cavalo e a pé de Pepe Illo, obra que, publicada 
originalmente em Cádiz, teve uma segunda edição em Madri em 1804.

Em 31 de dezembro de 1816, na Gazeta de Madri publicava-se o seguinte anúncio: 
“Coleção de gravuras inventadas e gravadas a água-forte por D. Francisco Goya, pintor 
de câmara de S.M., em que se representam diversas cenas 
rridos por ocasião desses acontecimentos 
vuras uma idéia dos princípios, progressos 
que, sem explicação, surgem de sua 
calle Mayor, diante da casa do conde de Onate, a 10 rs. Vn cada uma delas, e a 300 
id. cada jogo completo, que é formado por 33’.

de touradas, e lances oco-
em nossas praças, dando-se na série de gra- 

e o estado atual dessas festas na Espanha,
simples observação. Vende-se na loja de gravuras,

de venda. Neste sentido deve-se ter presenteNão parece que a série teve muito sucesso 
que Goya não fez gravuras de técnica simples e linear destinadas a serem coloridas e,

narração gráfica, inclusive didática, da maneira emalém disso, também não fez uma
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que a festa transcorria. Ou seja, não fez gravuras com atenção especial aos costumes, a 
que facilmente o tema taurino se adaptava e cujo melhor exemplo seriam as Principais 
Cenas de uma corrida de touros de Antonio Carnicero que tinha um público certo. 
Além disso, a coleção nem sequer leva o título gravado ao pé de cada cena. Parece que 
Goya considerou desnecessário gravar as inscrições apesar de que ele mesmo, como 
ocorrera nas coleções anteriores, tinha um exemplar onde apareciam os títulos 
critos e que atualmente se encontra na Biblioteca Pública de Boston.

Provavelmente quando Goya mudou-se para a França no final doTriênio liberal (1820- 
1823), as lâminas da Tauromaquia ficaram na Quinta do Surdo, passando em 1828 a 
ser propriedade de seu filho Javier, que as conservou guardadas em caixas até sua morte, 
ocorrida em 12 de março de 1854. O neto do pintor, Mariano Goya, logo as vendería 
a preço vil. Em 1855 — ano em que se faz a segunda edição na Calcografía Nacional 

seu proprietário era Lcón Pérez de Bobadilla, e nessa condição ele as 
oferece em 20 de fevereiro de 1856 ao Estado. Diante do relatório negativo da Seção 
de Pintura da Academia de San Fernando, no ano seguinte as oferece à Calcografía 
Nacional, mas não chegam a ser adquiridas. Finalmente, as trinta e três chapas de cobre 
foram vendidas em Paris antes de 1876, ano em que o editor e gravador francês E.

rue des Beaux-Arts, Paris) grava outra edição, aceirando-as pela primeira 
vez. Esta terceira edição possui já quarenta gravuras porque pela primeira vez foram 
impressas as cenas gravadas no verso de algumas das lâminas.

Por ocasião da morte de Loizelet, por volta de 1886, passam a ser propriedade do 
comerciante alemão, residente em Paris, M. Bhin; por fim, antes de março de 1899, 
são adquiridas pelo gravador espanhol Ricardo de los Rios, que as traz para Madri, 
onde é feita uma nova edição no ano de 1905, parte no ateliê de Perezagua e parte no 
da Calcografía Nacional, voltando de novo as lâminas a Paris. Em 1914, Carlos Verger, 
em nome de Ricardo de los Rios, oferece as trinta e três lâminas ao Estado espanhol. 
A aquisição não chegou a se realizar e, em 1920, o Círculo de Belas Artes de Madri 
tomou a resolução de adquirir a coleção das trinta e três chapas de cobre. Novamente 
aceiradas as chapas de cobre em 1921, o Círculo de Belas Artes fez uma nova edição. 
Outra edição voltou a ser feita em 1928. Durante a Guerra Civil, em 1936, as chapas,

fiscadas pelo Governo da República, foram levadas à Calcografía Nacional para 
protegidas e ser feita a edição de 1936, da qual se fizeram por volta de quarenta

con
serem
coleções gravadas por Adolfo Rupérez, ficando as lâminas na Calcografía em depósito. 
Em 1979, a Real Academia de Belas Artes de San Fernando adquiriu as trinta e três

1983 foi feitalâminas, passando a fazer parte de suas coleções. Por esse motivo, em 
uma nova edição na Calcografía Nacional de duzentas coleções.manus-

Na presente edição é alterada a ordem em que foram publicadas a fim de facilitar a 
leitura, e nos atemos a dar “uma idéia dos princípios, progressos e estado atual dessas 
festas na Espanha”, tal como anunciou Goya, uma vez que no “estado atual” se faz 

divisão da dualidade apresentada por Goya: o homem vencedor do touro e o 
touro vencedor do homem.
uma

de Madri —
Juan Carrete Parrondo

Lizelet (12,
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2

2. Outro modo de caçar a pé.I. Modo como os antigos espanhóis caçavam os touros a cavalo no campo.
247 x 355 mm.254 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta seca. Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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4

3. OS MUÇULMANOS ESTABELECIDOS NA ESPANHA, PRESCINDINDO DAS SUPERSTIÇÕES DO SEU ALCORÃO, 
ADOTARAM ESTA CAÇA E ARTE, E ESTOCAM UM TOURO NO CAMPO.

257 x 349 mm.
Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.

4. Toureiam outro encerrado.
250 x 358 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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6

6. OS MUÇULMANOS FAZEM OUTRO PASSE NA ARENA COM SUA CAPA.

247 x 356 mm.
Água-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.

5. O CORAJOSO MUÇULMANO GAZUL É O PRIMEIRO QUE ESTOCOU OS TOUROS ADEQUADAMENTE.

250 x 358 mm.
Água-forte, água-tinta e ponta seca.
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7. Origem dos dardos ou bandarilhas. 
247 x 357 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e ponta

8. Muçulmano chifrado dentro da arena. 
249 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.seca.
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10. Carlos V estocando um touro na arena de Valladolid. 
254 x 356 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e escopro.

9. Um cavaleiro espanhol mata um touro depois de ter perdido o cavalo.
249 x 356 mm.

Agua-forte, água-tinta e escopro.
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II. Cid Campeador estocando outro touro. 
250 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e escopro.

12. Morte do touro com lanças, meias-luas, dardos e outras armas

255 x 356 mm.
Água-forte, água-tinta e ponta seca.
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14. O TOUREIRO ESTUDANTE DE FALCES, BURLANDO DO TOURO COM SEUS PASSES.13. UM CAVALEIRO ESPANHOL NA ARENA CRAVANDO DARDOS SEM A AJUDA DOS PEÕES.
251 x 358 mm.251 x 358 mm.

Água-forte, água-tinta e pontaÁgua-fortc, água-tinta, ponta seca e escopro. seca.
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15. O FAMOSO MARTINCHO COLOCANDO BANDARILHAS AO “QUEBRO”.

249 x 357 mm.
Água-forte, água-tinta, ponta

16. O MESMO FAZ O TOURO VIRAR NA ARENA DE MADRI.

250 x 357 mm.
Água-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e escopro.seca e escopro.
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18. Temeridade de Martincho na arena de Zaragoza. 
249 x 357 mm.

Água-forte, água-tinta e brunidor e ponta seca.

17. Cerca feita com burros para os muçulmanos se defenderem do touro com bolas nos chifres.
248 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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19. Outra loucura sua na mesma arena 
247 x 355 mm.

Agua-forte, água-tinta e brunidor, ponta seca e escopro.

20. Ligeireza e atrevimento de Juanito Apinani na arena de Madri.
250 x 358 mm.

Agua-forte e água-tinta.
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22. Coragem varonil da célebre Pajuelera na arena de Zaragoza

255 x 356 mm.
Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.

21. Desgraças ocorridas na arquibancada da arena de Madri, e morte do prefeito deTorrejón.
253 x 357 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante, aguada, ponta seca e escopro.
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23. Mariano Ceballos, apelidado de “o Índio”, mata o touro montado em seu cavalo.
254 x 356 mm.

Agua-forte e água-tinta.

24. O próprio Ceballos, montado sobre outro touro, estoca com dardos na arena de Madri.
249 x 359 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e escopro.
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26. Queda de um “picador” do seu cavado debaixo do touro. 
250 x 350 min.

Água-forte, água-tinta e ponta seca.

25. Lançam cachorros ao touro. 
250 x 357 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta seca.
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28. O ESFORÇADO RENDÓN ESTOCANDO UM TOURO, CUJO DESTINO FOI MORRER NA ARENA DE MADRI.

255 x 356 mm.
Água-forte, água-tinta e escopro.

27. O célebre Fernando delToro, cavaleiro lanceador, dominando o touro com sua garrocha.
248 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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29. Pepe-Illo fazendo um “recorte” /passe/ ao toro. 
248 x 356 mm.

Agua-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.

30. Pedro Romero matando o touro parado. 
251 x 359 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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31. Bandarilhas de fogo. 
249 x 357 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante, aguada, ponta

32. Dois grupos de “picadores” arrolados ao mesmo tempo por um único touro.
248 x 356 mm.

Agua-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.seca e escopro.
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A. Cavaleiro espanhol cravando lanças com a ajuda dos peões.
254 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta scca e escopro.

33. A DESGRAÇADA MORTE DE PEPE-iLLO NA ARENA DE MADRI. 
249 x 355 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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B. Cavaleiro derrubado por um touro. 
247 x 355 mm.

Água-forte, água-tinta c ponta seca.

C. Cães ao touro.
247 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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E. A MORTE DE PEPE-iLLO.
250 x 356 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.

D. Lanceiro em ombros de um peão, estocando um touro. 
247 x 357 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.
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F. A MORTE DE PEPE-iLLO. 
248 x 356 mm. 

Água-forte, água-tinta, ponta

G. Combate numa carroça adornada com duas mulas. 
253 x 357 mm.

Água-forte, água-tinta, ponta seca e escopro.seca e escopro.
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FRANCISCO DE GOYA: 
SONHOS DISPARATADOS

Os Disparates. “Não se parou diante de nenhuma confusão”

Os Disparates foi a última grande série gravada por Goya, e ficou provavelmente sem 
ser terminada. Apesar de nenhuma das lâminas ter data, sabe-se pelo menos que Goya 
começou a gravar a série pouco antes de colocar a venda a Tauromaquia em 
que no exemplar dessa coleção que deu a Ceán havia uma prova de estado somente 
com a água-forte do Disparate 13. Modo de Voar. Não se conhece edição da época e 
é difícil explicar por que Goya, encontrando-se em circunstâncias difíceis, economi
camente falando, decidiu empregar essas lâminas de cobre de excelente qualidade e da 
mesma espécie que os utilizados para a Tauromaquia para esta série. Cabe pensar que 
sua idéia seria publicá-las e que isso foi impedido por sua mudança para França para 
se afastar da Espanha de Fernando VII, da Década Ominosa.

Quanto aos desenhos preparatórios dos Disparates, Goya preferiu a sanguina aguada. 
As composições se desenvolvem, portanto, segundo manchas mais ou menos opacas, 
sem observarem a precisão da linha. São desconhecidos sete dos desenhos prepara
tórios desta série, e a maioria dos demais é conservada no Museu do Prado. Nor
malmente Goya introduz alterações entre o desenho e a lâmina, mas talvez seja nos 
Disparates que se verificam as maiores e mais substanciais variações.

A técnica de gravação empregada volta a ser, em geral, a combinação de água-forte 
e água-tinta, esta última algumas vezes matizada pelo polidor. Mas parece que Goya 
tinha voltado a suas origens. Das quatro provas de estado anteriores à água-tinta que

1816 já

Os Disparates
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se conservam atualmente, todas mostram a composição concluída até nos menores 
detalhes e posteriormente Goya empregou a água-tinta para potencializar os efeitos 
pictóricos e dramáticos. Parece que a água-forte vinha definir as figuras esboçadas nos 
desenhos e ajustar a composição à moldura. Os retoques costumam ser feitos nesta 
coleção com ponta seca — às vezes são tão leves os traços da ponta que podem ser 
confundidos com arranhões —, em muito raras ocasiões emprega o escopro e somente 
uma vez utilizou a aguada. E Os Disparates é a obra mais cuidadosa e delicadamente 
trabalhada por Goya, onde o pintor parece dominar a técnica e suas próprias paixões, 
não havendo improvisação nem retificações.

os Desastres da Guerra. Em 14 de agosto desse mesmo ano a Seção de Pintura da 
Academia de San Fernando emitiu um relatório favorável a sua aquisição com destino 
à Calcografía por ser “uma excelente escola para os gravadores a água-forte”, por 
encontrar-se “em excelente estado de conservação” de maneira que podiam “produzir 
considerável número de exemplares sem desgastar-se” e, além disso, a instituição 
acreditava que eram “muito interessantes pelo método de sua execução, por serem 
muito pouco conhecidas e algumas de suas lâminas serem completamente inéditas; e 
por poder ser considerada uma excelente escola de improvisação e de gravação a água- 
forte, observadas a fuga e a energia das atitudes, a espontaneidade dos conceitos, a 
novidade do claro-obscuro e a delicadeza dos detalhes”. Finalmente, assim como Os 
Desastres da Guerra, a Academia os adquiriu em outubro de 1862, coincidindo com 
o momento de recuperação da técnica da água-forte. A primeira edição, que foi feita 
em 1864, foi de 300 exemplares e é semelhante à primeira edição de Os Desastres 
da Guerra.

De todas as gravuras criadas pelo pintor, estas, que datam de sua velhice, são as mais 
herméticas e difíceis de interpretar. A dificuldade de leitura que apresentam em si, veio 
acrescentar-se que nesta ocasião Ceán não conservou um exemplar — é desconhecida,
portanto, a ordem que Goya teria dado às gravuras - e, além disso, somente restaram 
treze provas de estado título manuscrito. Esses títulos têm algo 
todos começam com o termo disparate, de onde vem o título com o qual atualmente 
se conhece a coleção.

com o cm comum,
As quatro lâminas restantes gravadas por Goya e que pertencem a esta série — Dispara

te Conhecido, Disparate Pontual, Disparate da Fera, e Disparate de Toritos — acabaram 
na França. François Liénard fez uma edição para L’Art em 1877.

Os Disparates foram recentemente interpretados pelo professor Nigel Glendinning 
em tom de carnaval. Os comentários a seguir estão em parte baseados em sua inter
pretação, sendo que, algumas vezes, foram acrescentados comentários de outros auto
res para que se aprecie a disparidade de critérios em suas análises.

Entretanto, na primeira edição de 1864, foram publicadas sob o título de Os Provér
bios, título que surgiu da suposição de que as cenas representadas se aplicam sempre a 
um provérbio. Convém ter presente o nome dado por quem foi proprietário das lâmi
nas antes da Academia de San Fernando, Jaime Machen, que as chamava Caprichos 
Fantásticos, e é impossível explicar o motivo deste título não ter sido bem acolhido 
entre os membros da Academia. O resultado é a dificuldade que o expectador encontra 
para decifrar o significado das gravuras que foram motivo de muitas interpretações 
desde aqueles que as consideram produto da imaginação e do mundo onírico ou os 
estudiosos que consideraram que têm relação com o carnaval. Seja como for, Goya 
nos dá a possibilidade de uma interpretação livre que conecta diretamente com a lin
guagem da modernidade do homem de hoje.

Apesar de serem conhecidas vinte e duas gravuras pertencentes a esta série, nem todas 
as lâminas tiveram a mesma sorte. Dezoito delas foram oferecidas em 19 de julho de 
1856 por Jaime Machén Casalins ao Estado espanhol em um mesmo lote junto com

Juan Carrete Parrondo
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2. Disparate de medo.
245 x 357 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.

I. Disparate feminino.
247 x 359 mm.

Agua-forte, água-tinta e ponta seca.
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4. Bobalhão.
247 X 359 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.
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5. Disparate que voa.
248 x 360 mm. 

Água-forte e água-tinta.

6. Disparate furioso.
247 x 359 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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7. Disparate desordenado. 
247 x 359 mm.

Água-forte, água-tinta e ponta seca.

8. OS ENSACADOS.
248 x 359 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.
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10. Cavalo raptor.
253 x 359 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante.

9. Disparate geral.
248 x 359 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante.
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11. Disparate pobre.
247 x 358 mm.

Agua-forte, água-tinta brilhante, ponta seca e escopro.

12. Disparate alegre.
246 x 358 mm.

Água-forte, água-tinta brilhante e ponta seca.
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13. Modo de voar 
247 x 359 mm.

Agua-forte, água-tinta c ponta seca?

14. Disparate de carnaval. 
246 x 357 mm. 

Água-forte e água-tinta.
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16. As EXORTAÇÕES.
246 x 359 mm.

Água-forte e água-tinta brilhante.

15. Disparate claro.
247 x 357 mm.

Água-forte, aguada e água-tinta brilhante.
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18. Disparate fúnebre.
244 x 358 mm.

Água-fortc, água-tinta brilhante e escopro.

17. A LEALDADE.
246 x 358 mm.

Agua-forte e água-tinta brilhante.
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