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Orientadora: 
Profª. Drª. Valéria De Marco

O primeiro livro sobre Goya pu-
blicou-se há duzentos anos. A teoria do 
esperpento foi formulada há setenta e 
seis anos. Em épocas distintas, muito se 
disse sobre o pintor aragonês e o escritor 
galego. No entanto, a vinculação de 
Goya com o esperpento de Valle-Inclán 
até hoje não ultrapassou os limites da 
mera citação, esta sem grandes explica-
ções e/ou aclarações. 

Diante disso, vem esta busca 
de explicações escritas de signos ico-
nográficos no que se refere ao enigma 
das Pinturas negras – que parecem resis-
tir quase intactas ao bombardeio crítico 
no tempo e espaço – e suas relações com 
o esperpento. 

No esperpento, Goya e Valle-
Inclán se unem pela visão de mundo, 
calcada na distorsão e vazada no con-
texto cultural e social de suas épocas. 
A pintura de Goya e a literatura de 
Valle-Inclán encontram-se unidas pelos 

monstros da razão que parecem capazes 
de invadir a realidade e criar mundos 
hipotéticos de pesadelo tão intensos a 
ponto de integrá-los à realidade. 

Nesta realidade, o pesadelo ad-
quire caráter universal e, nela, o drama 
humano apresenta várias caras, vários 
lados, e está repleto de ambigüidades. 
Nele não cabem códigos preestabe-
lecidos. Em ambos, o esperpento chega 
como um elemento que supera a cir-
cunspecção que caracteriza as obras de 
suas épocas e cria imagens tão intensas 
que violam esses códigos e se afastam de 
qualquer didatismo ou fundo moral. 

Forma-se um círculo concêntrico 
entre as “luces” de bohemia e das Pin-
turas Negras. Dentro deste círculo não 
se encontra uma saída catártica possível 
para o espectador e tampouco para o 
que percorre esse inferno dantesco, 
mas sim uma tomada de consciência da 
realidade que rodeia a ambos. 
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