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Tres cousas especialmente relevantes hai no informe dado a coñecer onte polo Museo do Prado 
sobre o polémico caso do coloso de Goya. A primeira: documentalmente demóstrase que o cadro 
entrou na familia Fernández Durán -a que doou a obra ao Museo do Prado-, a través da duquesa de 
Perales en 1931; iso despexa a dúbida sobre si seica fose unha réplica ou unha falsificación tardía. 

A segunda: os especialistas do Museo do Prado, a través da súa cualificada portavoz, Manuela 
Mena, xefa do departamento de Goya, non se pronuncian de xeito taxativo á hora de identificar as 
letras A. J., aparecidas nun recuncho do cadro trala súa limpeza, como unha segura evidencia de que 
o seu autor fose o estreito colaborador de Goya, Asensio Juliá, como ata agora se daba por suposto. 

A terceira e definitiva: a análise formal do cadro, estudado de xeito exhaustivo desde todos os 
puntos de vista posibles, pon en evidencia que quen o realizase durante o primeiro terzo do século 
XIX fixo un cadro goyesco. Pero tamén que o seu autor non é Goya, porque a forma en que están 
pintados a paisaxe, o xentío, a figura que enche o horizonte e, en xeral, todos os detalles que 
configuran a superficie pintada, non se corresponde co que percibimos como xenuinamente 
goyesco. 

Aínda que para os non expertos estas razóns poden resultar demasiado técnicas, o que está claro é 
que non se trata, polas datas, dunha falsificación, o que non hai nunca que equivocar cunha 
confusión. Non é unha falsificación porque, aínda que a proxección pública internacional de Goya 
empeza a fraguarse a partir de 1800, non se converte nunha figura de interese mercantil ata case 
medio século despois, que é cando non soamente Goya senón toda a escola española empezan a ser 
buscados con ansiedade por todos os entón recentemente inaugurados museos de todo o mundo. 

Escandalizarse polo feito de que unha figura histórica como Goya -ou calquera outro gran mestre do 
pasado- é revisado para autentificar o seu autoría, é un despropósito que non conduce a outra cousa 
que a exaltar os peores vicios do noso burbujeante mundo mercantil. 

O proceso de estudo do coloso foi longo e, penso eu, ben pautado. As primeiras sospeitas respecto 
de esta obra que durante case medio século ninguén puxo en dúbida producíronse en función da 
multiplicación de exposicións temporais que, cunha xustificación máis ou menos clara, 
producíronse durante as últimas décadas á mantenta de Goya, justamente considerado como un dos 
heraldos da arte contemporánea. Con motivo destas exposicións temporais, os museos están 
obrigados a revisar o estado de conservación dos cadros que, ou prestan a outra institución ou ata 
exhiben eles mesmos, e entón son sometidos a un test non só sobre a fragilidad da súa superficie 
pictórica visible, senón tamén radiológicamente sobre o que hai detrás desa superficie. 

Cando nestas análises salta algún elemento que resulta estraño lóxicamente desencadéase un 
proceso de investigación. Sexa o que sexa o obxecto puntual da extrañeza, é obrigada a máxima 
prudencia si o autor do cadro en cuestión é unha figura da importancia de Goya e, por suposto, as 
dúbidas xeradas obrigan a un lento proceso de verificación que non hai nunca que airear ata que hai 
unha mínima convicción sólida. No caso do coloso, esta convicción ten un resultado, ao meu xuízo, 
concluínte: atopámonos diante dun cadro evidentemente goyesco, realizado por un pintor próximo 
ou admirador de Goya, durante o primeiro terzo do século XIX, pero que non é Goya. Pódese vivir 
esta conxectura dun xeito dramático ou normal. Eu penso que o que debe ser normal é sempre a 
verdade. 


