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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a pintura de retratos em Peribáñez yEl 

Comendador de Ocaña, do dramaturgo espanhol, do “Século de Ouro”, Lope de Vega (1562-

1635), publicada em 1616. No primeiro capítulo aborda-se, com Anne Ubersfeld, a linguagem 

utilizada no teatro, destacando-se sua combinação de linguagens particulares e distintas. 

Baseando-se na Semiologia do Teatro, destaca-se também a importância do traje regional, que 

é ao mesmo tempo um objeto e um signo ou, mais precisamente, carrega uma estrutura de 

signos. Destaca-se a importância dos quadros visuais na representação, e ambientes nos quais 

se encontram os objetos, as pessoas, e suas ações, Com Gállego, distinguem-se, dentro dos 

termos figurativos da pintura espanhola do século XVII, os elementos adotados pelos outros 

campos da atividade cultural, e os elementos originais plásticos. E com Pacheco, analisa-se o 

colorido, considerado a terceira e última parte da pintura. No segundo capítulo, com Sánchez 

Jiménez, estuda-se a relação de Lope com a pintura, através de um ponto de vista inovador, 

tendo-se em conta as necessidades profissionais do escritor da época, assim como o contexto 

social e cultural em que exercia seu trabalho. No terceiro capítulo Peribáñez y el Comendador 

de Ocaña será objeto reflexões, quando situada historicamente, com Juan María Marín. E 

aborda-se um novo gênero, a chamada comédia nova, que surge em El Arte Nuevo de Hacer 

Comedias En Este Tiempo, de Lope, publicada em 1609. E por fim, trata-se especificamente 

da pintura de retratos na obra como expressão de teatralidade. 

 

Palavras-chave: Pintura de Retratos, Teatro, “Século de Ouro” Espanhol, Comédia Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la pintura de retratos en Peribáñez yEl 

Comendador de Ocaña, del dramaturgo español, del “Siglo de Oro”, Lope de Vega (1562-

1635), publicada en 1616. En el primer capítulo abordase, con AnneUbersfeld, el lenguaje 

utilizada en el teatro, destacándose su combinación de lenguajes particulares y distintos. 

Basándose en Semiologia do Teatro, destacase también la importancia del traje regional, que 

es, a la vez un objeto y un signo o, más precisamente, carga una estructura de signos. 

Destacase la importancia de los cuadros visuales en la representación, y ambientes en los 

cuales se encuentran los objetos, las personas, y sus acciones. Con Gállego, distinguense, 

dentro de los términos figurativos de la pintura española del siglo XVII, los elementos 

adoptados por los otros campos de actividad cultural, y los elementos originales y plásticos. Y 

con Pacheco, analizase el colorido, considerado la tercera y última parte de la pintura. En el 

segundo capítulo, con Sánchez Jiménez, estudiase la relación de Lope con la pintura a través 

de un punto de vista innovador, teniéndose en cuenta las necesidades profesionales del 

escritor de la época, así como el contexto social y cultural en que ejercía su trabajo. En el 

tercer capítulo, Peribáñez y el Comendador de Ocaña será objeto de nuestras reflexiones, 

cuando situada históricamente con Juán María Marín. Y abordase un nuevo género, la llamada 

comedia nueva, que surge con El Arte Nuevo de Hacer Comedias En Este Tiempo, de Lope, 

publicada en 1609. Y por fin, tratase específicamente de la pintura de retratos en la obra como 

expresión de teatralidad. 

 

Palabras-clave: Pintura de Retratos, Teatro, “Siglo de Oro” Español, Comedia Nueva. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a pintura de retratos em Peribáñez y El 

Comendador de Ocaña, do dramaturgo espanhol, do “Século de Ouro”, Lope de Vega (1562-

1635), publicada em 1616.  

Para tal, utilizaremos como referenciais teóricos Semiótica Teatral, de Anne 

Ubbersfeld, as obras Semiologia do Teatro, dos organizadores J. Guinsburg, J. Teixeira 

Coelho Netto e Reni Chaves Cardoso, Visión Símbolos en La Pintura Española Del Siglo de 

Oro, de Julian Gállego, El arte de La pintura, de Francisco Pacheco, El Pincel y El Fénix: 

Pintura y Literatura en La obra de Lope de Vega Carpio, de Antônio Sánchez Jiménez. 

No primeiro capítulo abordaremos, com Anne Ubersfeld, a linguagem utilizada no 

teatro, destacando sua combinação de linguagens particulares e distintas. Falaremos dos 

elementos que compõem um texto teatral, especialmente os diálogos e as didascálias. 

Mostraremos como é constituído o lugar cênico, a importância da dicotomia cenário-sala, 

pouco perceptível textualmente, e fundamental na relação texto-representação. Analisaremos 

a representação, que se revela constituída por um conjunto de signos verbais e não verbais. 

Falaremos também da complexa função do receptor-público, e da presença sempre atual da 

mimese no teatro.  

Baseando-nos na Semiologia do Teatro, destacaremos também a importância do traje 

regional, que é ao mesmo tempo um objeto e um signo ou, mais precisamente, carrega uma 

estrutura de signos. Analisaremos a fala do ator no palco, que é um sistema de signos muito 

complexo, pois carrega quase todos os signos do discurso poético e, além de tudo, faz parte da 

ação teatral. Destacaremos a importância dos quadros visuais na representação, e ambientes 

nos quais se encontram os objetos, as pessoas, e suas ações, pois o cenário tem como objetivo 

primordial representar o lugar, tanto o geográfico como o social, ou os dois ao mesmo tempo. 

Com Gállego, distinguiremos, dentro dos termos figurativos da pintura espanhola do 

Século de Ouro, os elementos adotados pelos outros campos da atividade cultural, e os 

elementos originais plásticos. Elementos estes carregados de significados para uma sociedade 

habituada à leitura de símbolos, e que punha a agudeza _ palavra-chave da poética barroca, 

que se refere às sutilezas de um texto, ao serviço da argumentação ou da persuasão_ entre as 

principais virtudes do nobre cavaleiro. E veremos a importância dos símbolos na pintura de 

retratos, e dos retratos na Espanha do “Século de Ouro”. 

E com Pacheco, analisaremos o colorido, considerado a terceira e última parte da 

pintura- a parte com que mais se distinguem as coisas naturais das artificiais-, e uma das 
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partes essenciais da pintura, pois para o espectador do “Século de Ouro”, o colorido de um 

quadro podia constituir um signo de referência, que não era considerada uma questão 

meramente estética. E veremos a sua subdivisão em três partes: beleza, suavidade e relevo.  

No segundo capítulo, com Sánchez Jiménez, estudaremos a relação de Lope com a 

pintura, através de um ponto de vista inovador, tendo-se em conta as necessidades 

profissionais do escritor da época, assim como o contexto social e cultural em que exercia seu 

trabalho. Falaremos sobre um dos fenômenos mais importantes da história social e cultural do 

Século de Ouro – o salto qualitativo da consideração social dos pintores, que até então tinham 

uma posição social inferior de “artesãos”. Abordaremos os conceitos de imitativo, ut pictura 

poesias, artes irmãs e écfrasis, de vital importância para a compreensão da arte da pintura no 

século XVII. Discorreremos sobre o soneto “A La casta Susana”, de 1637, de Lope, utilizado 

pelo pintor para a reflexão sobre a responsabilidade do escritor sobre as reações de seu 

público, ressaltando um gênero peculiar utilizado na época – “o retrato ao divino”.  

 No terceiro capítulo Peribáñez y el Comendador de Ocaña será objeto de nossas 

reflexões, quando a situaremos historicamente, com Juan María Marín. E abordaremos um 

novo gênero, a chamada comédia nova, que surge em El Arte Nuevo de Hacer Comedias En 

Este Tiempo, de Lope, publicada em 1609. Trataremos da temática da honra, destacando a 

diferença entre os dois tipos de honra existentes naquela época, pois o teatro barroco sempre 

traz em suas obras este motivo dramático fundamental, também presente em Peribáñez. Outra 

temática de que trataremos é a do amor, o elo de união entre os personagens protagonistas da 

obra—Casilda, Peribáñez e o Comendador. Em Peribáñez, o amor aparece em diversos 

momentos e, além disso, se mesclam o amor cortês e o amor entre camponeses, assim como a 

comédia com a tragédia. E por fim, trataremos especificamente da pintura de retratos na obra 

como expressão de teatralidade. O retrato, signo verbal no texto, e nas réplicas dos 

personagens Peribáñez e Casilda, ícone na representação e no espaço cênico, é unidade 

temática mínima em muitas obras do teatro do “Século de Ouro”.   

A excelência da pintura, sua superioridade sobre as demais artes estão evidentes nos 

tratados sobre esta Arte a partir de Leone Battista Alberti (1404-1472) cujo livro Della 

Pintura, utilizaremos para nossas reflexões.  

É, pois, dialogando com a arte do teatro e da pintura e sob essa perspectiva, que 

refletimos sobre Peribáñez y El Comendador de Ocaña. Temos nela primeiramente o dêitico 

de Casilda e Peribáñez, mostrado ao leitor-espectador, pintado por signos verbais, ícones dos 

personagens em cena. São os primeiros retratos dos protagonistas, já que Casilda vai ter o seu 
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segundo retrato. O retrato da jovem esposa vai ultrapassar os limites da simples imitação da 

natureza, como veremos. 

Nesta obra, a pintura de um retrato move a ação, estabelece a tensão amorosa entre os 

personagens e permite ao leitor/espectador descobrir a estreita relação entre teatro e pintura. 

Na casa do Comendador, o retrato de Casilda, feito pelo Pintor, a pedido do Comendador, 

estará no lugar da modelo, pela impossibilidade de tê-la ao vivo e, por tanto, de ter seu amor 

correspondido. A excelência do retrato de Casilda pintado em Toledo torna a camponesa 

irreconhecível para seu próprio marido. Tal fato nos leva à arte da pintura e mais 

especificamente à arte de pintar retratos no século XVII. Arte reconhecida e posta em cena 

por Lope de Vega.  

A relação entre teatro e pintura se destaca na obra, pois a pintura dos retratos em 

questão será feita pelos personagens em cena. E nos mostra a importância da pintura no 

contexto do “Século de Ouro” espanhol. 

Naturalmente, Lope de Vega ao pintar os retratos dos camponeses em cena, nas 

primeiras cenas, indica ao leitor/espectador a importância da pintura em sua obra e no 

contexto teatro/pintura naquele tempo, o século XVII.  

Devemos ressaltar que a Corte y a nobreza espanhola utilizavam a pintura de retratos 

para a apresentação de pretendentes a alianças matrimoniais, tão importantes nas relações 

políticas entre os diversos reinos europeus. A galeria de retratos de familiares entre a nobreza 

era frequente nos palácios dos mais renomados personagens da política e da Corte na 

Espanha. Por tudo isso, a pintura de retratos se encontra na obra de Lope de Vega, objeto de 

nosso trabalho. 
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1 A LEITURA DO TEXTO TEATRAL 

 

 
A linguagem do teatro se utiliza de uma serie de outras linguagens particulares, como 

a do gesto, do cenário, da iluminação, do traje, etc. E esta combinação de linguagens distintas, 

esse conflito de sentidos é de tal maneira acentuado e indispensável ao teatro que o estudo de 

todas elas é bastante complexo. 

A autora Anne Ubersfeld, em seu livro Semiótica Teatral, nos traz uma proposta de 

nos indicar alguns procedimentos para a leitura do texto teatral, designado o lugar dos 

problemas que não se podem resolver, como por exemplo: o da relação comunicação-

expressão, do signo-estímulo, da não arbitrariedade do signo teatral, etc. 

De acordo com J. Guinsburg (1978, p. 11), a arte cênica, diferente dos outros tipos de 

arte, utiliza complexos meios de signos representativos. As investigações semióticas 

realizadas no domínio cênico constituem contribuições com a finalidade de se mapear os 

componentes da linguagem, da ação, da visualidade, e do efeito teatrais.  

 Segundo J. Teixeira Coelho Netto, o teatro é uma combinação de varias linguagens, de 

varias artes; isso não sugere, no entanto, que o teatro não tenha um modo específico de 

relacionar essas linguagens. O teatro possui um sistema de classificação e combinação dessas 

inúmeras linguagens e esse sistema funciona, pois sempre se reconhece um palco quando se 

está diante de um.  

Tal sistema tem a capacidade de combinar linguagens distintas de modo a anular cada 

uma delas e propor uma visão de conjunto em que nenhuma se sobressai de maneira 

exclusiva. E é esse sistema de combinação que deve ser o objeto de estudo da abordagem 

semiológica, um sistema que é perfeitamente admissível de se isolar. 

 

1.1 Semiótica do teatro  

 

 

Segundo Anne Ubersfeld (1993, p.11), em seu livro Semiótica Teatral, o teatro é uma 

arte paradoxal, pois é ao mesmo tempo produção literária e representação concreta. Segundo a 

autora, é também uma arte fascinante por exigir uma participação física e psíquica do 

espectador, que nunca está sozinho (pois seu olhar abrange não só o espetáculo como também 

os outros espectadores), e por mostrar melhor do que todas as artes de que modo o psiquismo 

individual se enriquece com a relação coletiva. 



13 

 

O que faz com que um texto possa ser considerado como um texto teatral é a presença 

de dois componentes distintos: os diálogos e as didascálias. A relação textual entre estes 

componentes varia de acordo com a época historia do teatro. O uso das didascálias varia ao 

longo da histórica do teatro, passando-se de  situações de total inexistência de indicações a 

outras de invasão do texto por elas. 

Os diálogos podem constituir-se como signos verbais e, simultaneamente, como 

signos não verbais, quando se menciona o espaço cênico. Com as didascálias, temos a 

indicação de como caracterizar um personagem, é a voz do autor que pode ser implícita ou 

explícita. 

As didascálias, que são a voz direta do dramaturgo, diferenciam-se visualmente do 

resto do texto por estarem registradas entre parêntesis ou por estarem impressas em  itálico, 

ou de qualquer outra forma que assinale bem que se trata de um texto  à margem das falas das 

personagens. Tais indicações exercem um duplo papel: situam o diálogo, a ação, num 

contexto imaginário, no nível dos acontecimentos ficcional (aproximando-se do papel da 

descrição no gênero narrativo) e, no nível da representação, fornecem instruções àqueles que 

transformam o texto em espetáculo (encenadores, atores, cenógrafo...).  

As didascálias contêm as indicações espaços-temporais, as indicações cênicas, as de 

movimento, de ação, as de expressão facial, também as de tom de voz e de atitude; o nome 

das personagens à esquerda das suas falas; tudo o que permite determinar as condições em 

que o diálogo é enunciado. 

As didascálias podem também surgir no interior dos diálogos, denominando-se 

“didascálias implícitas”, sempre que, ao proferir a sua fala, uma personagem ofereça 

indicações no âmbito da própria representação (instruções de espaço, de lugar, postura, 

ação...). 

Podemos ver em Peribánez um exemplo de didascália implícita, onde as personagens 

fazem referência ao tempo, à estação do ano em que se encontram. 

 

 
                                        Vanse. Salen INÉS, COSTANZA Y CASILDA 

 

CASILDA: No es tarde para partir  

INÉS: El tiempo es bueno y es llano  

todo el camino.  

COSTANZA: En verano  

suelen muchas veces ir  

en diez horas, y aun en menos.  

¿Qué galas llevas, Inés? 

INÉS: Pobres y el talle que ves.  

COSTANZA: Yo llevo unos cuerpos llenos  
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de pasamanos de plata  

 (p.88, vv. 661-670) 

 

 

 

As didascálias explícitas nos indicam, portanto o lugar, os nomes das personagens 

(que também fazem parte das didascálias), os gestos e os movimentos (às vezes raros ou até 

inexistentes). Já as implícitas, nos dão a espacialização, e podem estar dentro dos diálogos. 

Estas indicações apresentadas pelas didascálias servem para que o diretor da peça e a 

imaginação dos leitores do teatro construam um lugar onde se desenvolva a ação.  

O lugar cênico é um lugar especial, com características próprias, pois:  

Trata-se, antes de tudo, de algo restrito, localizado, de uma porção delimitada do 

espaço; é um lugar duplo: a dicotomia cenário-sala, pouco perceptível textualmente, é 

fundamental na relação texto-representação; 

É o que coloca frente a frente atores e espectadores; 

Vem codificado com perfeição pelos costumes cênicos de uma época ou lugar, ainda 

quando o espectador moderno, acostumado com a diversidade de lugares e com a ruptura de 

códigos, não o perceba com toda a clareza;  

É sempre cópia de algo, pois representa a simbologia dos espaços socioculturais: o 

espaço dividido em mansões é um símbolo dos níveis sociais hierarquizados, já os divididos 

horizontalmente, o da imagem de uma sociedade feudal; 

É a área de jogo (ou lugar da cerimônia), em que as relações corporais e as atividades 

físicas, de dança ou sedução irão acontecer. 

O signo cênico é de natureza icônica, não arbitrária, quer dizer, o signo cênico, 

sustenta uma relação de semelhança com aquilo que deseja representar: 

 

 
En realidad es fácil advertir que entre el retrato y la persona retratada se dan 

diferencias fundamentales en lo tocante a la materia misma en que uno y otro están 

compuestos y que existe igualmente un número de semejanzas difíciles de situar y 

precisar. (UBERSFELD, 1993, p. 115) 

 

 

  Ainda com relação à noção de iconicidade, o escritor Umberto Eco (1972) acrescenta: 

“Los signos icónicos reproducen ciertas condiciones de la percepción del objeto sólo después 

de haberlas seleccionado según códigos de reconocimiento y de haberlas anotado según 

convenciones gráficas”.  

 O objeto teatral é um objeto no mundo, idêntico, ou ao menos semelhante, ao objeto 

real; trata-se de um objeto situado num espaço concreto, o espaço do cenário. Dessa forma, se 
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todo signo icônico é motivado e não arbitrário, o signo cênico é duplamente motivado, na 

medida em que é ao mesmo tempo mimese de algo e componente de uma realidade concreta.  

 O espaço teatral mantém relação de iconicidade com o universo histórico em que está 

inserido, com as realidades psíquicas que representa, e com o texto literário. Nos dois 

primeiros casos, o texto se mostra como mediação entre o espaço cênico e o ambiente 

sociocultural. No último caso, esta relação se dá por meio da imagem. 

 O texto (diálogos) se mostra na representação como um sistema de signos linguísticos 

de materialidade fônica. Mas a representação é também a imagem visual, plástica e dinâmica 

das redes textuais, aspecto este que também pode ser considerado como fundamental.  

O autor não se mostra no teatro, mas sim, escreve para que outros falem em seu lugar. 

A escrita teatral nunca é subjetiva; o autor só é sujeito da parte constituída pelas didascálias 

explícitas. Sendo o diálogo a todo o momento a voz do outro, ou de vários outros, a voz do 

sujeito que o escreve acaba por tornar-se a superposição de todas as vozes do teatro. 

O retrato, que estará presente na obra, será signo verbal índice e ícone na 

apresentação/representação da obra teatral – texto/representação, diálogos /didascálias- é, nas 

réplicas das personagens, didascália implícita; ícone na representação, no espaço cênico e, 

muitas vezes, motivo- unidade temática mínima- em outras obras do teatro do “Século de 

Ouro”.  

Todo signo teatral é, ao mesmo tempo, índice e ícone; índice por ser o teatro uma 

produção-reprodução das ações humanas; índice porque todo elemento da representação se 

insere numa série em que adquire sentido. 

A representação está constituída por um conjunto de signos verbais e não verbais. A 

mensagem verbal encontra-se no interior do sistema da representação, comportando duas 

espécies de signos: os signos linguísticos, componentes da mensagem linguística, e os signos 

acústicos propriamente ditos, que são a voz, a expressão, o ritmo, o tom, e o timbre. 

A mensagem verbal vem composta por dois signos linguísticos: o sonoro e o acústico. 

A estes se juntam outros códigos, graças aos quais podem ser decodificados os signos não 

verbais, ou seja, os códigos visuais, musicais, etc.  

Na representação, toda a mensagem teatral serve para ser decodificada, o que permite 

que o teatro seja entendido e compreendido inclusive por aqueles que não dominam todos os 

códigos. Pode-se compreender uma peça sem se compreender uma língua, ou sem se 

compreender as referências nacionais ou locais. 

Seria incorreto dizer que no processo de comunicação teatral o espectador é um ser 

passivo. Alguns se satisfazem em ver o espectador como uma espécie de espelho que reflete 
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os signos emitidos, ou que no máximo funcione como um contra emissor que desempenha 

apenas uma função fática.  

Na realidade, a função do receptor-público é muito mais complexa, pois o 

leitor/espectador seleciona as informações, as escolhe, as rejeita, e as devolve ao emissor, por 

meio de signos menores, mas nitidamente perceptíveis. Além disso, não há somente um 

espectador, mas sim uma multiplicidade de espectadores que reagem uns sobre os outros, e 

toda mensagem recebida é refratada por eles, repercutida, apreendida e remetida num 

intercâmbio bastante complexo. 

É típico da comunicação teatral que o receptor considere a mensagem como irreal, ou, 

mais especificamente como não verdadeira, inverossímil. Em se tratando de uma narrativa ou 

de um conto, em que o exposto vem sempre expressamente denotado como fantasioso tal 

consideração torna-se pertinente. Entretanto, no caso do teatro, a situação torna-se diferente: o 

que é mostrado no espaço cênico em que se desenvolvem as ações é um real concreto, com 

objetos e pessoal com existência real. Porém, ainda que se trate de seres com existência 

concreta, devemos considerar que estes seres encontram-se aprisionados num mundo irreal, já 

que um objeto um objeto, como uma cadeira, por exemplo, quando posta num cenário pode 

estar significando outra coisa que não seja propriamente uma cadeira.  

Tudo o que acontece em cena está impregnado de irrealidade. O teatro possui o 

estatuto do sonho, ou seja, trata-se de uma construção imaginária; e o espectador sabe que esta 

construção encontra-se totalmente afastada do âmbito da vida cotidiana. No teatro, tudo 

acontece como se o espectador estivesse em dois espaços: o espaço da vida cotidiana, que 

obedece às normas da sua existência, e outro espaço, onde essas normas são negadas em sua 

realidade forçada.  

Isso tudo justifica a presença sempre atual no teatro, da mimese, ou seja, da imitação 

dos seres em sua paixão, enquanto que as leis que o regem encontram-se num plano 

imaginário. 

Segundo Ubersfeld, não existe ilusão teatral. O “teatro de ilusão” é uma concretização 

perversa da denegação: trata-se de exceder a semelhança com a “realidade” do universo 

socioeconômico do espectador, de tal modo que esse universo em sua totalidade se incline 

para a denegação. A ilusão transborda sobre a própria realidade, ou melhor, o espectador, 

diante de uma realidade que tenta imitar com perfeição este mundo, com a maior 

verossimilhança, se vê compelido à passividade. O espetáculo lhe diz: este mundo aqui 

reproduzido com tantos pormenores assemelha-se, a ponto de confundir-se com ele, ao mundo 

em que você vive (em que vivem também outras pessoas, mais afortunadas); assim como você 
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não pode intervir no mundo cênico, fechado em seu círculo mágico, tampouco pode intervir 

no universo real em que vive.  

O fenômeno da denegação-teatralização não ocorre somente durante a representação; 

ele ocorre também no texto escrito, como, por exemplo, nas didascalias, que podem indicar o 

lugar-teatro não como um lugar real. Também pode estar presente por meio dos disfarces, das 

máscaras que os atores utilizam em cena. 

 

 

1.2. Semiologia teatral 

 

 

Baseando-nos nas definições apresentadas no livro Semiologia teatral, o traje regional 

é ao mesmo tempo um objeto e um signo ou, mais precisamente, carrega uma estrutura de 

signos. Desta maneira, denota a relação de pertinência da personagem com uma determinada 

classe, nacionalidade, credo, etc. De igual maneira, o cenário também confere esta relação. 

Em Peribánez, o traje utilizado pelas personagens denota a que classe social elas 

pertencem: à dos camponeses, como a dos protagonistas da obra, ou à dos nobres, como a do 

Comendador.  

O camponês protagonista compara sua noiva com o que para eles era o mais 

reconhecido: o campo. Ele a apresenta ao leitor/espectador utilizando referencias às belezas 

naturais do espaço, qualidades estas que não superam a beleza de sua noiva: 

 

 

PERIBÁÑEZ: Casilda, mientras no puedas  

excederme en afición,  

 no con palabras me excedas.  

Toda esta villa de Ocaña 

poner quisiera a tus pies,  

y aun todo aquello que baña  

Tajo hasta ser portugués,  

entrando en el mar de España. 

El olivar más cargado  

de aceitunas me parece  

menos hermoso, y el prado  

que por el mayo florece,  

sólo del alba pisado.  

No hay camuesa que se afeite  

que no te rinda ventaja,  

ni rubio y dorado aceite  

conservado en la tinaja  

que me cause más deleite.  

Ni el vino blanco imagino  

de cuarenta años tan fino  

como tu boca olorosa,  

que como al señor la rosa  

 le huele al villano el vino.  
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Cepas que en diciembre arranco  

y en octubre dulce mosto,  

ni mayo de lluvias franco,  

ni por los fines de agosto  

 la parva de trigo blanco,  

igualan a ver presente  

en mi casa un bien, que ha sido  

prevención más excelente  

para el invierno aterido 

y para el verano ardiente 

(p. 60, vv.38-70)  
 

 

Através de sua réplica, Casilda, a protagonista, mostra os signos/índices do espaço 

social em que vive ela y seu marido. A metonímia do traje indica os sentidos de visão e olfato; 

metonímia/ícone de Peribánez: sensual, elegante. Índice do nível do protagonista no seu 

espaço camponês: 

 

 
(…) 

No hay pies con zapatos nuevos  

como agradan tus amores;  

eres entre mil mancebos  

hornazo en Pascua de Flores  

con sus picos y sus huevos.  

Pareces en verde prado  

toro bravo y rojo echado;  

pareces camisa nueva,  

que entre jazmines se lleva  

en azafate dorado.  

Pareces cirio pascual  

y mazapán de bautismo,  

con capillo de cendal,  

y parécete a ti mismo,  

                                 porque no tienes igual  

   (p. 63, vv. 106-120) 

 

 

Como ocorre com o traje, o dramaturgo e o ator elegem somente uma pequena parte 

do sistema de signos que a linguagem convencional carrega. No teatro, comumente não há a 

necessidade de se localizar com precisão a região onde nasceu o camponês representado; o 

ator pode utilizar somente alguns traços típicos de determinada região. 

A fala do ator no palco é um sistema de signos muito complexo, pois carrega quase 

todos os signos do discurso poético e, além de tudo, faz parte da ação teatral. Alguns signos 

da sua fala são destinados a caracterizar as personagens dramáticas. O discurso daquele que 

fala é o signo da sua condição cultural e social. 

Além disso, existem, no teatro, meios próprios de se perceber pela linguagem as 

personagens do povo e da alta sociedade, como por exemplo, a expressão verbal utilizada em 
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determinadas épocas e por algumas escolas dramáticas, em que o povo falava em prosa e a 

alta sociedade em verso. 

Entretanto, o caráter convencional da linguagem teatral nem sempre determina a 

convenção no traje, no cenário, etc. Ao contrario, pode acontecer comumente que um traje 

convencional se una, no teatro, a uma linguagem naturalista, próxima da linguagem 

corriqueira.  

Na mesma peça também pode haver descrições realistas no traje e simbolismo nos 

acessórios ou na encenação, como por exemplo, a cauda de um animal existente naquele que o 

representa, ou a coloração do corpo de um ator correspondendo à cor de um pássaro cujo 

papel ele representa. 

A expressão linguística no teatro é uma estrutura de signos formada não somente por 

signos do discurso, mas também por outros signos. A comicidade ou tragicidade de um papel 

não são alcançadas somente por meios linguísticos, mas também pelo traje dos atores e/ou 

suas expressões faciais. 

No teatro, o signo do discurso é somente um dos diversos elementos de sua estrutura, 

que abrange a língua, a mímica, o gesto, o traje, etc. Além do discurso, a descrição das 

personagens se dá também pelo traje. Do mesmo modo o cenário possui este papel de 

descrever o caráter de seus ocupantes, assim como a própria conduta das personagens permite 

sua caracterização.  

É na arte do espetáculo onde o signo se revela com maior riqueza. A palavra dita pelo 

ator é signo de objetos, pessoas, sentimentos e ideias que o autor do texto desejou exprimir.  

Tudo é signo na representação teatral. O espetáculo utiliza-se tanto de signos auditivos 

como de visuais, tomados de toda parte: da natureza, da vida social, e de todos os domínios da 

Arte. Não há signo que não possa ser empregado no espetáculo. 

Os signos do teatro raramente se revelam em estado puro; sempre virão acompanhados 

dos signos de entonação, da mímica, dos movimentos, e de todos os outros meios de 

expressão cênica: o cenário, vestuário, maquiagem, ruídos, etc., que numas vezes se 

complementam e noutras se contrariam.  

De acordo com a distinção fundamental adotada por alguns autores sobre signos 

naturais e signos artificiais, o primeiro corresponde àquele em que a relação com a coisa 

significada resulta das leis da natureza (ex: fumaça signo de fogo), enquanto que o segundo 

corresponde aos que são criados pelo homem voluntariamente (ex: as ações dos seres vivos 

criando reflexos para comunicar algo).  
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Os signos de que a arte teatral se utiliza pertencem à categoria dos signos artificiais, 

pois resultam de um procedimento voluntario, são premeditados, e seu objetivo é comunicar 

algo no mesmo momento. Entretanto, isto não exclui a presença de signos naturais na 

representação teatral. 

A palavra é um elemento sempre presente na maioria das obras teatrais. A análise 

semiológica da palavra pode situar-se em distintos níveis: semântico, fonológico, sintático, 

prosódico, etc.  

Numa réplica, a superabundância de determinadas consoantes, por exemplo, das 

sibilantes e chiantes (s, z, ch, j) pode constituir em determinados idiomas o signo de raiva da 

personagem. As alternâncias rítmicas, prosódicas ou métricas podem denotar alteração de 

sentimentos ou de humor. 

O modo como a palavra é pronunciada, ou seja, o tom atribui-lhe um valor 

semiológico suplementar. A dicção do ator pode destacar uma palavra, mesmo que 

aparentemente esta palavra seja indiferente. É a entonação que cria os diferentes signos das 

palavras ditas em cena.  

O papel do ator -único sujeito vivo do teatro, pois não enxergamos nele apenas um 

sistema de signos, e sim um ser vivo- é uma estruturação dos signos diversos: os do seu 

discurso, dos seus gestos, de seus movimentos, sua postura, seu traje, etc. 

As palavras ditas pelas personagens compõem o texto principal da peça de teatro, 

enquanto as indicações para a direção dadas pelo autor constituem o texto secundário. Assim 

que a obra é encenada, essas indicações seguramente desaparecem, e é apenas na leitura da 

peça que elas são lidas e desempenham sua função de representação. 

O teatro emprega, além da linguagem, outro meio de representação: os quadros visuais 

e ambientes nos quais se encontram os objetos, as pessoas, e suas ações.  

Os processos e os eventos que ocorrem na ação do espetáculo teatral podem ser 

caracterizados de dois modos: como se acontecessem num espaço aberto para o público, ou 

fechado para ele.  

No chamado espaço fechado o ator deve dar a impressão de não estar sendo ouvido 

nem visto por ninguém mais a não ser pelas personagens com as quais dialoga. E tudo o que 

se acontece neste espaço deve se representado como se não houvesse ninguém para observá-lo 

de fora. Não pode haver entre o ator e o espectador nenhum tipo de comunicação, como por 

exemplo, nos apartes. 

A expressão corporal do ator tem um valor significativo tão grande, que às vezes toma 

o lugar da palavra. Depois da palavra, o gesto é considerado o meio mais rico e flexível para 
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demonstrarem-se os pensamentos. Há gestos que acompanham as palavras ou a substituem, 

que eliminam um elemento do cenário, um objeto, gestos que manifestam sentimentos, 

emoções.  

Os movimentos cênicos dos atores- a entrada e saída das personagens- são, do ponto 

de vista semiológico, capazes de fornecer-nos os mais variados signos, e determinam as 

cenas.  

Uma imensa quantidade de objetos presentes na natureza e na vida social pode tornar-

se um acessório de teatro. Estes tanto podem significar somente os objetos encontrados no dia 

a dia, como também o lugar, o momento, ou uma circunstância qualquer em que se reportam 

às personagens. 

Em Peribánez, em uma das réplicas de Casilda, vemos elementos que são signos do 

espaço social – o campo- em que vivem ela e seu marido: “Pareces en verde prado toro bravo 

y rojo echado”. (p.63, vv.111-112) 

O poder semiológico do traje não se restringe a definir aquele que o veste. As vestes 

podem ser também signo do clima, da estação, do tempo, do lugar, do período histórico, da 

hora, etc. Às vezes serve até para esconder o sexo das personagens, sua posição social ou sua 

profissão, como na mulher vestida de homem - a personagem Joana, de Don Gil das Calças 

Verdes, de Tirso de Molina. 

O cenário tem como objetivo primordial representar o lugar, tanto o geográfico como 

o social, ou os dois ao mesmo tempo. Ele ou um de seus elementos pode significar também o 

tempo. Os meios que o cenógrafo utiliza são bastante variados, e sua escolha vai depender da 

tradição teatral, da época, dos gostos, das condições materiais do espetáculo, etc. Há cenários 

com muitos detalhes e outros com menos, até aqueles com um único elemento. 

A iluminação teatral, procedimento bastante recente, é usada para valorizar os outros 

meios de expressão. Ela serve para delimitar o lugar teatral, e também permite o isolamento 

de um ator ou de um objeto, para que este ator ou este objeto fiquem em destaque. A cor 

utilizada na iluminação também pode exercer um papel semiológico. 

A música no teatro possui uma função semiológica importante. As associações 

rítmicas ou melódicas ligadas aos gêneros musicais podem ser utilizadas para indicar a 

atmosfera, o lugar, ou a época da ação. A escolha dos instrumentos que serão utilizados 

também tem um valor semiológico, podendo sugerir o lugar, o meio social, o ambiente. O 

tema musical que acompanha as entradas de cada personagem transforma-se em signo de cada 

uma delas.  
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Os efeitos sonoros dos espetáculos- os ruídos- não pertencem nem à palavra nem à 

música. Eles podem significar horas, tempo, lugar, deslocamento, e fenômenos e 

circunstâncias diversas. Os métodos empregados para se obter os ruídos são bastante 

diversificados: desde a voz humana até os meios materiais.  

Em Peribáñez, na cena 2 do 1º Ato, o Cura ouve um ruído, que serve para demonstrar 

que um novilho estava chegando:  

 

 
Hagan gran ruido y entre BARTOLO, labrador  

 

CURA: ¿Qué es aquello?  

BARTOLO: ¿No lo veis en la grita y el ruido?  

CURA: ¿Mas que el novillo han traído?  

(pg.65-66, vv.166-169) 

 

 

Podemos também observar a presença do elemento musical, com a apresentação dos 

músicos, neste fragmento da obra: 

 

 

Salen un CRIADO y los MÚSICOS 

 

PAJE:  Los músicos han venido.  

MUSlCO 1º: Aquí, señor, hasta el día,  

tiene vuesa señoría a Lisardo y a Leonido.  

COMENDADOR: ¡Oh amigos! Agradeced  

que este pensamiento os fío, que es de honor y, en fin, es mío.  

MUSlCO 2º: Siempre nos haces merced.  

COMENDADOR:¿Dan las once?  

LUJÁN: Una, dos, tres...  

No dio más.  

MÚSICO 2º:  Contaste mal.  

Ocho eran dadas. 

   (p.174, vv.489-498)) 

 

 

Também há os signos sonoros produzidos por “el tamborillero” en “el tamboril”, y el 

“garguero”, resultado do chillar, imitação dos sons dos animais de caça, acompanhado do 

“palo” que marca o ritmo. 

 

CASILDA: Jamás en el baile oí, 

Lo menos que miro en tique lo más del alma fue? 

son que me buliese el pie ,que tal placer me causase 

cuando el tamboril sonase,por más que el tamborillero 

chillase con el gargueroy con el palo tocase     

(p.62, vv.89, vv.89-95) 
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O texto dramático é um dos componentes fundamentais da estrutura teatral. Na 

representação teatral, as notas e as observações do autor são suprimidas, e as lacunas que se 

interpõem na unidade do texto são preenchidas frequentemente por signos de natureza 

diferente da linguística. Trata-se de um de um procedimento não arbitrário, mas 

fundamentalmente de uma questão de transpor significados linguísticos para outros sistemas 

semióticos.  

No entanto, mesmo quando se tenta ser fiel, nesta transposição acabam ocorrendo 

importantes mudanças nos significados, e a inteira estrutura da obra termina sendo 

modificada. Quando menos acentuadas forem estas lacunas, mais a linguagem tenderá a 

manter sua unidade. 

A importância relativa das falas e das notas do autor no texto dramático encontra-se 

também nos vários tipos de relação entre figuras cênicas que aparecem no palco. Quando as 

relações entre figuras cênicas predominam sobre as relações meramente semânticas, tudo o 

que é mutável nelas se torna mais importante do que aquilo que é constante.  

Todas as relações entre as figuras cênicas e personagens são pensadas no espaço 

dramático. A existência e a importância do cenário dependem da composição da obra teatral. 

.A construção do palco é determinada pelas necessidades da representação. O palco depende 

da estrutura do texto teatral. Portanto, leva tempo para que o espaço teatral se adapte às 

exigências da estrutura dramática. 

 As personagens são sujeitos operativos, pois se empenham no diálogo. Em contraste 

com as personagens, o autor é um sujeito principal – o sujeito que está por trás das 

personagens, o produtor de todos os contextos semânticos a que essas personagens se 

encontram atreladas: situações, falas, etc.  

 O drama não é exclusivamente o diálogo, mas também o enredo. No enredo todas as 

contradições do conflito teatral são integradas em um único conjunto. Embora permaneça no 

plano de fundo, o sujeito principal sempre faz notar sua presença e sua operação como 

veiculador do enredo.  

 O dramaturgo, na representação do enredo, pode ou não conservar sua posição chave. 

Isto será determinado pela estrutura do próprio texto. Ele será, por exemplo, percebido como 

o principal causador da estrutura teatral se o modo como as falas se desdobram fizer-se 

indispensável. Geralmente, no texto dramático, enquanto literatura, o autor faz notar sua 

presença nas peças através de rubricas frequentes, o que não existe na representação. 
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O diálogo é do ponto de vista linguístico um dos dois padrões fundamentais da 

elocução, o inverso do monólogo, e está estreitamente unido ao momento presente e à reação 

espontânea do ouvinte. Como consequência desta reação, o ouvinte torna-se locutor. 

O diálogo cênico é semanticamente muito mais complexo do que a conversa normal, 

pois apresenta também outro fator: a audiência. Isto faz com que a todos os participantes 

diretos do diálogo acrescente-se outro participante, e tudo o que é dito em um diálogo teatral 

vai em direção a ele. O público pode participar do contexto semântico de todas as 

personagens, mesmo que estas não entendam uma à outra. 

 O total contexto semântico prévio da peça, do qual nem todas as personagens têm 

consciência, está sempre no conhecimento do público. Ou seja, o público está sempre mais 

sabedor da situação do palco do que as próprias personagens da peça. Por fim, tudo o que é 

dito pelos personagens em cena vai ao encontro da consciência do público.  

 A transformação é um dos mais importantes e principais traços do teatro, e também 

um dos signos fundamentais que diferenciam o drama da poesia épica e lírica. O ator modifica 

o seu exterior: seu traje, sua voz e inclusive as feições de sua personalidade para adotar o 

aspecto da personagem que representa na peça. 

 Na transformação teatral tanto nem ator nem o espectador precisam ter a impressão de 

que houve uma mudança total. O ator não pode ser confundido com a personagem em que ele 

se transformou. A ação no palco não pode ser tomada como realidade, mas como teatro.  

Por vezes, atores e espectadores experimentam a sensação de que houve uma mudança 

total nos atores, mas esta sensação não pode durar muito tempo, ela deve ser breve; deve ir e 

voltar. Em determinados momentos, o espectador pode esquecer que está olhando para o 

palco e pensar que a representação é vida real, podendo o mesmo acontecer com o ator. Esta 

alteração é repetida de vez em quando no andamento da representação. No entanto, a 

percepção do teatro como sendo vida real não pode ocorrer, pois seus resultados violariam a 

essência teatral. 

Em Peribánez, o retrato de Casilda pintado a pedido do Comendador demonstra a 

visão do nobre apaixonado, cuja arte torna a modelo, num primeiro momento, irreconhecível 

para seu marido.  

 

 

PERIBÁÑEZ: Un ángel veréis.  

(…) 

ANTÓN: Bien sé yo por qué miráis la villana con cuidado.  

PERIBÁÑEZ: Sólo el traje me le ha dado, que en el gusto os engañáis.  

ANTÓN: Pienso que os ha parecido que parece a vuestra esposa.  

PERIBÁÑEZ: ¿Es Casilda tan hermosa?  
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ANTÓN: Pedro, vos sois su marido, a vos os está más bien alabarla que no a mí.  

(págs.133-134, vv.623-630) 

 

 

 A arte do pintor é a superação da modelo e a faz admirável, como afirma Peribánez: 

 
PERIBÁÑEZ: No han hecho los cieloscosa señor, cómo ésta. 

¡Bellos ojos! ¡Linda boca!                                                  

¿De dónde es esta mujer? 

  (p.135, vv.645-648) 

 

 

 

1.3 Visión y símbolo en la pintura española del siglo de oro 

 

Em seu livro Visión y Símbolo en la Pintura Española Del Siglo de Oro, Julián 

Gállego (1987) se propõe a distinguir, dentro dos termos figurativos da pintura espanhola do 

Século de Ouro, os elementos adotados pelos outros campos da atividade cultural, e os 

elementos originais plásticos. Elementos estes carregados de significados para uma sociedade 

habituada à leitura de símbolos, e que punha a agudeza _ palavra-chave da poética barroca, 

que se refere às sutilezas de um texto, ao serviço da argumentação ou da persuasão_ entre as 

principais virtudes do nobre cavaleiro. 

  Nesta obra, Gállego explica o auge da cultura extraordinária dos símbolos na 

Espanha, durante o século XVII, e a aplicação dessa cultura através da análise de um 

mecanismo mental própria da sociedade daquela época, e nos permite nos aproximarmos mais 

profundamente do sentido da obra de arte, muitas vezes escondida sob a aparência de um 

falso realismo. Segundo o autor, o signo e o símbolo estão estreitamente relacionados.  

Frequentemente as ideias se transformam em símbolos
1
, e estes, às vezes, em 

emblemas e, os emblemas, em signos de leitura imediata, sem necessidade de racionalização. 

No emblema
2
, existe um conteúdo moral que não é exclusivo de um indivíduo, mas que 

pertence a uma sociedade inteira, desde que esteja apta a interpretar este conteúdo.  

A cultura espanhola do Século de Ouro apresenta uma curiosíssima antonímia entre 

poesia e pintura. Enquanto que a primeira aceita e difunde as fábulas herdadas da antiguidade 

pagã, a segunda não as aceita, a não ser, raras vezes e com extremo receio. 

Com relação à pintura de retratos, o objeto de muitos dos argumentos de Lope de Vega 

é um retrato que se entrega, se envia, que se perde, que se encarrega a alguém. E não faltavam 

                                                 
1
 Os símbolos serão sempre figuras ou imagens empregadas como signo de alguma coisa, sempre que esta coisa 

esteja indicada como abstrata. Ex: virtude, vício, etc. 
2
 Emblema: “pintura que significa aviso debaixo de alguma ou muitas figuras”. Definição dada por Juan de 

Horozco y Covarrubias, em seu livro Emblemas Morales, Segovia, 1589. 
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temas cavalheirescos de êxito entre o público dos pintores espanhóis do século XVII, e havia 

muitos quadros em suas casas.  

Segundo Ortega e Gasset
3
, só a partir de 1600, surge na Espanha um público ligado à 

pintura, que segue o exemplo de gerações de aristocratas que voltam ao país, após várias 

profissões na Itália, carregados de telas e inclinações à arte. Dentre estes, o autor cita 

González de Amezúa, para indicar que Lope tinha em sua modesta casa madrilena 24 telas e 

12 quadros
4
. 

Nas academias de Sevilha nasce a nova escola, não só andaluz como também 

madrilena. O duque de Alcalá transforma a magnífica “Casa de Pilatos” em uma academia 

frequentada por Pacheco e Alonso Cano. Na mansão do poeta e músico Juan de Arguijo se 

celebravam várias tertúlias acadêmicas a que assistiam Francisco de Rioja, Rodrigo Caro e 

outros muitos poetas, inclusive Lope. 

Porém, a academia mais ativa de todas foi a do pintor e tratadista Francisco Pacheco, 

inspetor de pinturas por conta do Santo Ofício desde 1618. Esta academia reunia escritores 

que se encontravam de passagem pela cidade, como Lope ou Cervantes, ou os que nela 

residiam, assim como também os pintores da primeira geração
5
. 

 

 

1.3.1 Símbolos na pintura de retratos 

 

 

Um dos acessórios mais importantes na pintura espanhola de retratos era o traje do 

personagem pintado. Um signo importante para se conhecer a classe social a que pertencia o 

personagem.  

O traje de pastor ocupa um lugar de honra na pintura do Século de Ouro. Os 

camponeses, também abundantes e importantes na literatura e na pintura desta época, estão 

livres de toda “contaminação” judaica; são, por definição, “cristãos velhos”, enquanto que os 

artesãos, os eruditos e os sábios são frequentemente suspeitos de possuir ascendência judaica. 

No Século de Ouro Espanhol acredita-se na inata nobreza do lavrador. 

Em Peribáñez, o personagem central da obra é um lavrador. Nas comparações que faz 

Casilda, sua esposa, em sua réplica, vemos a metonímia do traje “camisa nueva//... entre 

jasmines se lleva /El azafate dorado” (p.63, vv. 113-115); metonímia ícone de Peribánez, 

índice do nível social do protagonista no seu espaço camponês. 

                                                 
3
 José Ortega y Gasset, Velásquez, Madrid, 1959, pág.158 

4
 José Ortega y Gasset, op. cit. Pág. 159, com relação à Amezúa, Lope de Vega en sus cartas, tomo II, pág. 278. 

5
 Geração de pintores que se dedicavam quase exclusivamente a quadros religiosos e natureza morta. 
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1.3.2 A importância dos retratos 

 

Na Espanha do Século de Ouro, a importância do retrato aumentava sem cessar. Nos 

palácios dos nobres costumava haver um Salão de Linhagens, com antepassados mais ou 

menos verossímeis. O retrato era, até certo ponto, a pessoa retratada. O retrato do rei equivalia 

quase a sua própria presença. O retrato do ser amado equivaleria à sua posse, e poderia ser 

índice de fidelidade ou infidelidade. 

Em Peribánez, um retrato vai estabelecer a tensão amorosa entre os personagens 

protagonistas. Na casa do Comendador o retrato estará no lugar da modelo- Casilda, pela 

impossibilidade de poder tê-la como amante. Declara, pois o nobre: “pues con el vivo no 

puedo. / Viviré con el pintado” (p.115, vv.221-22).   

A determinação da pintura de Casilda feita pelo Comendador servirá para tornar 

visível aos leitores/espectadores o sentimento do nobre por sua amada. 

O pintor de retratos sabe que não pode apresentar seu modelo de qualquer maneira, 

mas sim, cercá-lo de todos os dados necessários para que saibam sua posição na sociedade. Os 

objetos mais corriqueiros, da mobília ou do vestuário, servem de signos de que se utiliza o 

pintor.  

Um destes signos é a mesa, que quase nunca falta nos retratos régios, de interior, de 

Velásquez - pintor da corte espanhola do século XVII-, mas raro nos retratos de plebeus. 

Objeto este que significava majestade e justiça.  

A mesa dos retratos de Velásquez não foi uma invenção do pintor de Felipe IV. O 

holandês Antonio Moro, em seus retratos de Maximiliano II, de sua esposa Dona Maria, e da 

Rainha Catalina de Portugal, já havia introduzido esse acessório simbólico no tipo de retrato 

denominado Casa de Áustria. 

 



28 

 

    

 

Na Espanha, em especial, é raro que um Rei, em um retrato, apareça sentado em uma 

mesa; ele costuma estar de pé, junto a ela, como vemos nos retratos de Felipe II, Felipe III, no 

Prado e no Escorial. Às vezes, o rei se apoia nesse móvel, que, nos retratos, costuma estar 

coberto, não por uma simples toalha, mas por uma autêntica, com distintivos de ouro. 

Velásquez, em seus retratos, utilizava uma simples e elegante em cor carmim. 

 

 
(Retrato de Felipe II, de Antonio Moro). 

 

As mesas, que em outros pintores de outras cortes serviam como pedestal para a coroa, 

o cetro, o elmo e a espada, ou seja, para os objetos símbolos de majestade e de poder 

guerreiro, estão geralmente vazias nos retratos de Velásquez. 
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O relógio, símbolo da temperança, uma das virtudes cardinais, não foi utilizado na arte 

espanhola, como observou Jesús Hernandez Perera
6
. Mas se considerarmos a obra hispânica o 

sepulcro de Juan II e sua esposa, lá encontraremos a Temperança coroada por um relógio de 

sol. 

Relógios de bolso, de mesa, de areia, aparecem com o sentido emblemático que o deu 

Covarrubias
7
, como expressão do tempo que se vai e da morte que vem. O pintor italiano 

Tiziano empregava ás vezes o relógio para indicar a profissão dos personagens. Outros muitos 

autores nos apresentam um significado do objeto mais aplicável aos reis.  

 

 
(Retrato do Cardeal Cristoforo Madruzzo, de Tiziano Vecellio). 

 

Nuñez de Castro, cronista real do século XVII, escreve que o Rei, mais que a um 

relógio de maquinaria, “havia de ser parecido em suas dádivas ao relógio do Sol, que marca 

por instantes”, e não por horas. Fica claro a partir daí que comparar o Rei com o Relógio era 

uma coisa comum na Corte e, portanto, não ignorado por Velásquez. 

Os principais significados dos relógios reais nos retratos do pintor eram: Principado, 

Justiça, Temperança, Exemplo, Generosidade, Exatidão e poder pessoa, que cobria todos os 

demais poderes. Sem esquecer que um relógio, como objeto autêntico tem em si mesmo um 

valor que faz dele um signo de riqueza.  

                                                 
6
 J. Hernández Perera, La pintura española y el reloj, Madrid, 1958. 

7
 Covarrubias, op.cit., emblema XXX. 
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Sem contar que existe também um sentido alegórico oculto sob o interesse do objeto 

material. Este belo instrumento que Velásquez põe com cuidado sobre o veludo carmim da 

mesa de Sua Majestade - o relógio - pode também expressar significados distintos, como a 

fugacidade da vida, retidão e exemplo de conduta, bom governo, etc., ou simplesmente, a 

classe social de quem o possui. 

O espelho é um acessório bem repetido por Careño nos retratos de Carlos II. Este 

objeto significa tantas coisas como o relógio, e sempre foi um dos símbolos prediletos dos 

emblemistas. Juan de Borja
8
 lhe dá o significado do conhecimento de si mesmo e do 

esplendor do Amor divino, refletindo os raios de Sol. Aparece também como símbolo de uma 

alma devota em contemplação numa visão de Santa Teresa
9
, em que a escritora compara a 

alma em pecado mortal a um espelho enegrecido, e o herege, a um espelho quebrado.  

 

 

(Juan Carreno de Miranda ,Carlos II) 

 

O espelho ou diamante é também signo da Divindade
10

, e símbolo antigo da Verdade, 

que torna Maria admirável, por ter concebido sem perder a virgindade, assim como o espelho 

reflete sem romper-se com a luz do Sol. Ao mesmo tempo, e por seu caráter objetivo e 

sincero, de conhecimento de si mesmo, o espelho é emblema recorrente do desengano.  

                                                 
8
 Juan de Borja, op.cit., empresa 72 

9
Santa Teresa de Jesus, Vida, cap.XL, págs. 189-90 da edição de Obras completas, Madrid, 1940. 

10
 Veja-se supra nota 14 do capit. I parte I, sobre livros chamados “espelhos”. 
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Na Espanha, o espelho foi muito usado por pintores e escritores. Não é raro que um 

filósofo de Ribera (Prado) carregue um espelho como instrumento de trabalho. Em seus 

Enigmas philosóphicas, Pérez de Herrera, mostra várias vezes o espelho, acompanhado deste 

quarteto: 

 

 
Yo quito y doy confianza, 

Suelo hermoso parecer; 

Niño, viejo, feo, mujer, 

Siempre me quedo en un ser,  

 

 

Em El Príncipe Perfeito, Andrés Mendo oferece a versão do espelho com relação aos 

retratos: o Príncipe há de ser o espelho de seu reino, “em quem se observem e se componham 

os costumes” 
·.
 

Outro jesuíta, Pedro de Salas, em seus Affectos Divinos
11

 nos dá mais uma 

interpretação, inspirado em seu irmão de Companhia Hermann Hugo: o Anjo—que é Jesus e o 

Amor ao mesmo tempo—mostra um espelho onde se reflete o coração que lhe mostra a alma 

devota. O espelho é aqui o juiz que compara a alma com sua modelo: a beleza divina. Este 

místico espelho nos conduz não até o desengano, mas à perfeição. 

Ainda havemos de considerar que o espelho não é atributo só da Verdade, mas da 

Prudência. E podemos afirmar que um mesmo objeto—espelho—terá, de acordo com cada 

caso, um significado diferente, tais como: Autoconhecimento, Amor de Deus, Verdade, 

Prudência, Virgindade, Desengano, Constância, Exemplaridade, Justiça....... 

Os espelhos dos retratos reais de Carreño são, ao mesmo tempo, signos de majestade 

espanhola. Estes espelhos, de marcos em forma de águia unicéfala, faziam parte do régio 

mobiliário do chamado Salão dos Espelhos da Alcáçar de Madrid. 

O cortinado também é um atributo de majestade. Como observou Pierre Francastel
12

, 

a cortina em uma obra pictórica indica que a ação acontece em um interior. Signo de 

grandeza, além de fechar um espaço de maneira suntuosa, o cortinado é empregado por quase 

todos os grandes retratistas europeus. Velásquez utiliza o cortinado como semifundo, como 

adorno do personagem, de quem acentua majestade. Com sua mesa, seu relógio, sua cortina, a 

mulher feia vestida de prata e negro, dos retratos do Prado e Louvre, é sem dúvida a rainha. A 

cortina não é só um signo de grandeza, mais um elemento muito útil para criar as alternativas 

de luz e sombra, um jogo de contrastes tão frequente no estilo barroco. 

                                                 
11

 Pedro de Salas, op.cit., 2ª parte, emblema VI. 
12

 Pierre Francastel, Pintura e Sociedade, Lyon, 1951, pág. 20. 
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Entretanto, a poltrona, em cujo encosto se apoia a mão da Mariana de Áustria, 

seguindo um dos costumes da Casa de Áustria, iniciado por Antonio Moro, não corresponde 

às conveniências da composição. Velásquez o pôde suprimir perfeitamente, e de fato, não 

conserva deste móvel, como da mesa nada além do necessário para dar a informação que se 

exige dele sobre a qualidade de quem o emprega. Essa poltrona, na petrificada etiqueta dos 

Habsburgos espanhóis é, talvez, outro signo de alta classe; a personagem que se apoia nele 

tem direito a empregá-lo como assento, se lhe agradar. 

 

 

(Doña Mariana de Austria, de Velásquez.). 

 

O uso dos assentos está muito regulamentado na Espanha. “Dar a cadeira” é, no 

Século de Ouro, a aceitação de uma qualidade social. Como observou com precisão Azorín, o 

século XVIII se caracteriza “porque a mulher que antes se sentava no chão, em tapetes, e na 

igreja em círculos... se senta no alto” 
13

. As damas do século XVIII costumavam sentar-se em 

seu estrado à mourisca, sobre tapetes e almofadas.  

A importância dessas questões se confirma na literatura. Dom Quixote não deixa de 

fazer mil cumprimentos antes de aceitar o acento que os duques lhes mostram
14

, e o 

cerimonial de dar a cadeira ocupa cenas de El Valiente y Justicero, de Moreto, El villano em 

su Rincón, de Lope, e No hay burlas com El Amor, de Calderón. 

Assim, quando em um retrato de Sánchez Coelho, de Pantoja, de Villandrando, de 

Bartolomé Gonzáles, de Diego Velásquez, observamos o personagem apoiado no encosto da 

                                                 
13

 J. Martínez Ruiz, “Azorín”, prólogo a Madrid na edição de Madrid, 1965. 
14

 Cervantes, Quixote, 2ª parte, cap. XXXI. 
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poltrona, em um interior, que por seus acessórios nos faça compreender que se trate do 

Palácio Real, podemos ter a certeza de que se trata de alguém de muito alta qualidade, 

provavelmente de família real. 

Alguns animais também fazem parte do conjunto de signos empregados pelo pintor. O 

cachorro traz em si o significado da caça, que era um exercício régio assim como a equitação. 

Não se tratava de um esporte, mas sim de uma preparação para o ofício de Rei. Nos retratos 

de Velásquez podemos ver o Rei Felipe IV com seu irmão Cardeal Infante, e seu filho 

Baltasar-Carlos herdeiro do trono, com uma escopeta na mão e um ou vários cachorros ao 

lado, caçando nos montes do El Pardo e de El Escorial.  Na verdade, a caça não era um 

monopólio da família, mas uma declaração de nobreza, uma das funções mais brilhantes do 

Monarca, digna da imortalidade da arte.  

O papel régio do cavalo é ainda mais evidente. Nos quadros de Velásquez, os cavalos 

aparecem em duas posturas: com uma passada lenta e solene, própria para entrada de Rainhas, 

ou encurvado, uma posição de saudação imposta ao animal, exemplo de um formalismo 

tipicamente espanhol, segundo Ortega e Gasset
15

. 

O cavalo montado é símbolo de poder e destreza, de majestade heroica, e a bastão que 

os cavaleiros de Velásquez levam na destra até as solidões dos montes do Prado demonstra o 

papel vitorioso desse animal considerado como aficionada às batalhas.  

 

 

 
(Retrato ecuestre del Conde Duque de Olivares, de Velázquez) 

 

O papel de pedestal dos cavalos reais se difunde na Espanha graças, em boa parte, às 

decorações dos Arcos do Triunfo, nos quais se trata de imitar a majestade dos imperadores 

romanos.  

                                                 
15

 J. Ortega y Gasset, Velásquez, págs. 140 e ss. (cf. Supra, pág. 128) 
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Velásquez também pintou o retrato de um cervo morto pelo Rey que esteve presente 

nos inventários do palácio em 1636. A caça era a “viva imagem da guerra”, segundo o 

caçador Martínez de Espinar
16

. Assim, um cachorro de caça ou um fuzil eram atributos de alta 

nobreza.  

 

 

(El príncipe Baltazar Carlos cazador, de Velásquez). 

 

 

Após termos enumerado e visto a importância de alguns objetos nos retratos espanhóis, é 

importante ressaltarmos também algumas ausências significativas nos retratos espanhóis do 

século XVII, que são a coluna e a balaustrada, onipresentes nos retratos das outras escolas e 

tão empregados na arquitetura e até na cenografia. Velásquez, que utiliza de maneira tão 

pictórica e original os símbolos de grandeza e poder, despreza esses acessórios talvez por lhe 

parecerem excessivamente superficiais e pomposos.  

 Outro signo da majestade evidente da época, quase inimaginável no nosso tempo, é a 

régia beleza do personagem. A importância da fisionomia era indiscutível. Cada época tinha 

seu ideal de beleza e de nobreza, e a feiura nos régios modelos de Velásquez corresponderia à 

sua opinião de seu tempo sobre os príncipes de sangue e dos grandes senhores. 

 É ilusório crer no realismo da pintura espanhola do Século de Ouro, sacra ou profana, 

baseada num aparente gosto pelo natural, já que o objeto se esconde sob suas cotidianas e até 

                                                 
16

 Alonso Martínez de Espinar, Arte de Ballestería y Montería, Madrid, Imprenta Real, 1664. ver também A. E. 

Perez Sánchez, op. Cit. 
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vulgares aparências materiais, um sistema de referências e alusões aos valores da sociedade 

daquele tempo, que não podemos ignorar, ainda que não coincidam com os nossos. 

 Com relação à personagem, à composição geral da obra, e ao alcance desta nos 

problemas do espaço e do tempo, podemos distinguir o quadro de interior do quadro do 

exterior.  

A forma mais comum de apresentação é o quadro de interior. Boa parte das cenas do 

Evangelho, da história das ordens religiosas e das vidas dos santos ocorreu entre os muros de 

um edifício ou de uma gruta. A vista, que vemos através de uma janela ou de uma porta, não é 

somente um elemento figurativo, mas um objeto de que o pintor se utiliza para destacar a 

ambivalência interno-externa-externa da cena.  

No quadro de interior, a cena representada ocorre ao ar livre, ou em um terreno neutro. 

O interior sacro é um gênero muito apreciado pelos pintores espanhóis apaixonados pelo 

cotidiano no divino, como Santo Ignácio. O pintor recorre “a casa e aos aposentos de Nossa 

Senhora na cidade de Nazaré, na província da Galileia” como se fosse uma casa de Alcalá de 

los Panaderos o de Getafe, como se tivesse entrado na carpintaria vizinha. 

Às vezes um espaço se introduz no outro, como ocorre em Visión Celestial. Como 

cenário, costuma ter um interior uma cela monástica; cela que, por seu sentido, se relaciona 

com a caverna dos anacoretas, como lugar de meditação e penitência, e que aparece na pintura 

espanhola com tanta frequência como as casa de Joaquim e José. Por seu aspecto muito 

fechado e muito concreto, e por isso um tanto abstrato, a cela é o lugar preferido para 

apresentar uma aparição sobrenatural. Trata-se aqui não só da inserção de um espaço exterior 

num interior, mas da introdução de um espaço ideal num espaço real. 

Para um espanhol da época, a vida real não era mais do que uma aparência sólida no 

meio de presenças imperceptíveis do ordinário, mas não por isso menos ativa. Havia, pois 

dois mundos: o inferior ou humano e o superior ou celeste, que às vezes se fazia visível.  

Para o pintor, a intercessão dos dois espaços apresenta vários problemas, pois lhe 

obriga a distinguir entre um mundo cotidiano e um mundo superior, que seu próprio 

temperamento o faz imaginar como o primeiro. É necessário que este espaço ideal, 

milagrosamente introduzido no nosso espaço, seja imediatamente compreensível como um 

verdadeiro signo figurativo. O artista tem que mostrar com frequência que este espaço celeste 

é acessível somente a um dos personagens de um quadro, enquanto os outros o ignoram.  

O pintor costuma empregar um repertório bastante limitado de signos ou soluções para 

que se veja que o espaço divino é diferente do espaço terrestre no que se introduz. Às vezes 

dissolve a realidade dos muros da cela, conservando somente o chão, muito claramente exato, 
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como se o mundo desaparecesse como um sonho ante a invasão do outro mundo. Um dos 

mais belos exemplos desta solução está em El Milagro Del P. Salmerón, de Zurbarán (1598-

1664). 

 

 
 

 

Outras vezes o pintor prefere conservar essa realidade cotidiana, expondo diante dela 

um elemento que se pusesse diante do cenário do teatro, o personagem ou a nuvem que 

evocam o espaço celeste, como se fosse um objeto recortado. Ribalta se utiliza deste recurso 

tradicional no quadro Éxtasis de San Francisco (Prado). 
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Há entre os mais ilustres pintores espanhóis , outro procedimento, muito mais sutil, de 

se introduzir um espaço no outro; um exterior em um interior: o do quadro em quadro, ou 

seja, a presença da parede do fundo de um interior de outro quadro pendurado, que representa 

algo fora dele. Tal procedimento compreende três soluções, adjacentes, porém distintas, 

embora às vezes difíceis de distinguir: o quadro (ou tapete) pendurado sobre o falso muro 

pintado; a abertura no muro, porta ou janela a outra estância ou ao ar livre; enfim, o espelho 

que introduz no espaço fingidamente real do quadro o que se encontra diante dele, ou seja, do 

lado do espectador. 

Nos três casos, nos encontramos diante de uma derivação da vista que os pintores 

espanhóis inventaram para romper a monotonia das paredes de suas cenas e para dar uma 

representação mais complexa do espaço figurativo. Esta prática alcançou entre os espanhóis 

do Século de Ouro, especialmente em Velásquez, tal perfeição em sua ambiguidade, que as 

discussões por ela provocadas quanto à interpretação das telas mais célebres estão ainda longe 

de se resolverem satisfatoriamente para todos. 

 O pintor do século XVII, em sua perspectiva, não parte, pois, da Natureza para fazer a 

casa, mas sim parte do princípio de que, a partir da casa, esta seja vista. A paisagem, para um 

artista do século XVII, é um elemento que se acrescenta ao quadro, um verdadeiro objeto 

figurativo. 

 Há signos que nos mostram que a cena se passa em um interior; outros, ao contrario, 

nos mostram que esta acontece num exterior.  

A leitura de um quadro da escola espanhola do Século de Ouro não se restringe ao 

conhecimento de programas elaborados ao exterior da pintura. Estes programas prévios 

correspondem a tipos fixos, ainda que flexíveis, o que facilitava sua compreensão, auxiliada 

por um comentário escrito ou oral, quando necessário. Tampouco essa leitura se esgota com a 

interpretação simbólica dos objetos, em aparência reais e até acessórios ao tema principal, 

mas que o artista escolheu com intenções que vão muito além da imitação e do 

pintoresquismo. 

Como Lope de Vega, Calderón de La Barca escreveu sobre a interpretação da Poesia e 

Pintura. Para quem procurou no teatro espanhol a integração das Artes, a Pintura é como uma 

síntese de todas as demais.  

 

 
 Y hallé ser la Pintura un casi remedo de las obras de Dios y emulación de la 

Naturaleza, pues no crió el poder divino cosa que ella no imite, ni engendró la 

Providencia cosa que no retrate. Y dejando el humano milagro de que en una lisa 

tabla representen sus primores, con los claros y oscuros de sus sombras y luces, lo 
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cóncavo y lo llano, lo cercano y lo distante, lo áspero y lo leve, lo fértil y lo inculto, 

lo fluctuoso y lo sereno, es muy de reparar en que, trascendiendo sus relieves de lo 

visible a lo no visible, no contenta con sacar parecida la exterior superficie de todo 

el universo, elevó sus diseños a lo interior del ánimo, pues en la posición de las 

facciones del hombre – racional mundo pequeño- llegó su destreza aun a copiarle el 

alma, significando en la variedad de sus semblantes, ya lo severo, ya lo apacible, ya 

lo risueño, ya lo lastimado, ya lo iracundo, ya lo compasivo…  

 

 

Com estas razões, Calderón considera por fim a pintura como “arte das artes, que a 

todas domina servindo-se de todas...”, já que todas colaboram e contribuem com a Pintura. E 

acrescenta que se a pintura não figura entre as Sete Artes liberais, não é porque não a seja, 

mas porque compreende todas elas. “Assim, pois, conclui:” ¿ quién duda que, número 

transcendente de todas las Artes, sea la principal, que compreende a todas?”(Palomino, 

Museo, 1º, VI, págs. 195-97). 

 

 

1.4  El arte de la pintura: del colorido y de sus partes 

 

El Arte de La pintura, de Francisco Pacheco (1564-1644), publicação póstuma de 

1649, é o melhor livro sobre o tema que a tradição hispânica nos oferece. Ele nos mostra um 

dos momentos mais brilhantes de nossa história cultural e artística da Espanha, e foi o livro 

que mais influenciou a historiografia da arte espanhola, um dos maiores tratados artísticos do 

barroco espanhol. 

 Segundo o capítulo primeiro do segundo livro desta obra, o colorido é considerado a 

terceira e última parte da pintura- a parte com que mais se distinguem as coisas naturais das 

artificiais. E é ainda subdividido em três partes: beleza, suavidade e relevo. 

 Com relação à beleza- primeira parte do colorido-, temos como definição de pintura 

bela aquela que agrada a todos, sábios e ignorantes, quando esta é vista pintada ao natural, 

como, por exemplo, uma mulher bonita, um lindo menino, um ancião de agradável semblante. 

Já a pintura feia e escura é desagradável, ainda que seja natural, como nos mostra León 

Batista Alberti em seu 2º livro de De La Pintura: 

 

 

Nosotros habemos aprendido mediante el uso de la pintura, que la naturaleza 

aborrece lo oscuro y lo hórrido, y cuánto más sabemos, tanto más inclinamos la 

mano a la gracia y la gentileza, y así naturalmente amamos las cosas claras y 

abiertas (...) Verdaderamente  entre los colores hay una cierta amistad que, junto el 

uno con el otro, le acrecienta más hermosura., porque si miete el color roxo en 

medio del azul, y del verde, les añade un nuevo lustre y decoro. El color cándido, no 

solamente al pardo o cenizoso causa alegría, mas casi a todos los colores. Los 

colores oscuros están sin dignidad entre los claros: y de la misma manera los claros 

se colocan bien entre los oscuros... (L.B. ALBERTTI, Della Pittura, págs. 101-102). 
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 A união e suavidade é a segunda parte importantíssima do colorido, como afirma o 

pintor GiogioVasari (1511 - 1574): 

 

 
La unión es una discordancia de colores diversos, juntos y acordados entre si; los 

cuales muestran diferentemente las partes de las figuras: como las carnes distintas de 

los cabellos, y los paños de diferente color separados unos de otros. (...) En esta 

pintura dulce y unida, se conocerá la inteligencia del artífice, y con La suavidad Del 

colorido saldrá la bondad  del debuxo, dando a la pintura belleza y relievo 

(VASARI, Vite, vol. I, págs. 179-181) 

  

  

 Outra parte importante do colorido, destacada por Ludovico Dolce (1508-1568), é a 

oposição entre luz e sombra, como observa Francisco Pacheco: 

 

Es la principal parte del colorido la contraposición que hace la luz a la sombra, a que 

se da un medio que une l un contrario con el otro, y hace parecer las figuras 

redondas, y más o menos distante (según la necesidad) debiendo el pintor advertir 

que en el colocarlas no hagan confusión (...) Es necesario también que la junta de los 

colores sea unida y suave, de modo que represente el natural y no ofenda a los ojos 

de los perfiles de afuera ... (DOLCE, Diálogos, págs. 183-186) 

 

 

Sobre o colorido e a suavidade também registra o pintor Leonardo da Vinci (1492-

1519): 

 

 
Usa de la regla que causan los rayos del sol en el arco celeste, si quieres hacer que la 

variedad de un color de igual gracia al otro, porque se acrecienta la hermosura del 

claro junto a lo oscuro. (Texto não localizado) 

 

 

            E acrescenta:  
 

 

Demuestra la variedad de los colores cerca de la parte iluminada, y los campos de 

las figuras, con advertencia que, si es la figura clara, sea el campo oscuro; y claro, si 

la figura es oscura. Convienen bien entre si el verde, el colorado y el morado, y el 

amarillo y azul.(Texto não localizado) 

 

 

A terceira parte mais importante do colorido da pintura é o relevo, porque mesmo que 

uma boa pintura careça de beleza e de suavidade, o relevo, com sua força, suprirá a ausência 

dessas duas, como nos assegura Alberti: 

 

 
Yo afirmo que la variedad y la abundancia de colores da mucha gracia y gentileza a 

la pintura; mas querría que los grandes pintores juzgasen que se debe poner toda 

industria y arte en colocar bien el blanco y el negro, y que en acomodarlos se ha de 
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aplicar todo el ingenio y diligencia. (…) La primera cosa que ha de desear el 

maestro ha de ser que sus pinturas parezcan de gran relievo (…) Yo haré estimación 

y alabaré muchos aquellos rostros pintados, que a los doctos e ignorantes parecen de 

relievo, y que salen fuera de la tabla. Y, por el contrario, tendré en poco los que no 

muestran el arte sino en los perfiles. (L. B., Alberti, Della Pittura, págs. 99-100). 

 

 

 Um recurso muito interessante, mencionado pelo autor, utilizado para ressaltar o 

relevo nas pinturas, é o espelho: 

 

 

Ayudarate con gran facilidad a conocer esto (como escogido juez) un claro y lindo 

espejo; porqué no sé en qué modo las cosas pintadas alcanzan cierta gracia en el 

espejo, donde aparecen sin algún defecto; ultra desto, es cosa maravillosa, que los 

defectos de la pintura parecen en el espejo más feos. Enmiéndense, pues, las cosas 

retratadas del natural, mediante el juicio del espejo. (L. B., Alberti, Della Pittura, 

págs.99-100). 

 

 

 Nas pinturas, a força do relevo é tanta, que muitas vezes podemos achar que uma falsa 

porta pintada numa parede, diante de outra verdadeira, seja de fato outra porta, como nos 

mostra Dolce, e nos informa Pacheco: 

 

 
Estas luces y sombras puestas con juicio y arte, hacen redondear las figuras y les dan 

el relievo que se pretende. De cuál, las que carecen dél parecen pintadas, y se queda 

plana la superficie Porque quién alcanza esta parte tiene una de las más importantes 

al pintor. (Dolce, Diálogo, pág. 184) 

 

 

Para um espectador do século XX, o colorido de um quadro é uma questão 

exclusivamente estética. Mas para o do Século de Ouro pode constituir um signo de 

referência. A linguagem das cores, tão usada nos tempos passados, se perdeu nos nossos dias 

quase totalmente, salvo por questões utilitárias (o vermelho, por exemplo, costuma indicar 

perigo ou calor); apenas na liturgia católica, o preto e o branco de certos vestidos, nos 

emblemas do exército ou nos sinais de trânsito dos automóveis, podem intuir a importância 

que têm. Para os jerônimos do El Escorial, a leitura de um quadro era muito mais que um 

ensinamento, do que um prazer para os olhos.  

Quando Gracián (1601-1658) qualifica o verde como “color muy mal visto de la 

Autoridad” ou quando faz dizer a um personagem que “los más en el mundo son los tintoreros 

y dan el color que les está bien al negocio, a la hazaña, a la empresa y al suceso” 
17

, quando 

Estebanillo González, escondido em uma carroça para fugir do combate, nos diz que tinha o 

                                                 
17

 Baltasar Gracián, El Criticón, 2 I y 3, VI 
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corpo “cubierto de esperanza” 
18

 ou quando Cervantes (1547-1616), quando pode, veste de 

verde os personagens de seu agrado, sobretudo se vão à caça ou ao campo, tudo isso nos 

mostra que cada povo, cada país, teve um idioma de cores.  

Elisabeth Soltezs mostra em sua edição da Biblia Pauperum da Catedral de Esztergom 

que quem iluminou suas xilografias levou em conta, nas cenas alegóricas ou trágicas, o 

sentido que queria dar-lhes ao escolher as cores: o vermelho, signo de gozo, solenidade, 

saúde; o ocre e o marrom púrpura evocavam a tristeza ou o drama.  

O francês Jacques Enghien, o Sicillo da Corte de Afonso de Aragão em Nápoles, relata 

um abecedário de cores, muito em uso ainda na segunda metade do século XVI. Sicillo nos 

oferece a equivalência cromática dos temperamentos, das virtudes, dos planetas, dos 

elementos, das estações, dos meses, dos meses, dos dias da semana... Tal abecedário afirma o 

significado moral de cada cor, não sem acrescentar que depende também da qualidade da 

pessoa que o leva em seu traje. Essa pequena enciclopédia portátil, que, ainda que composta 

pensando-se nos torneios e demais festas cavalheirescas, não prova menos a significação que 

a cor pode ter em um escritor como Cervantes ou um pintor como Zurbarán (1598-1664).  

As túnicas das “Inmaculdadas” de Zurbarán passam do branco ao vermelho até 1616, 

para voltar ao branco em sua última época, não somente por razões pictóricas. O branco 

luminoso, símbolo da eterna glória nas visões dos santos, aparece no Evangelho da 

Transfiguração (Mat. 17, 1-9) e no da Ressureição (Ibid., 28, 1-7). 

 

 

    

 

 

A importância do colorido fica evidente em Peribánez y el Comendador de Ocaña, 

quando o camponês pinta e retrata sua joven e bela noiva. A comparação que faz com os 

elementos da natureza – produtos do campo- mais próximos a eles põe em evidência a 

                                                 
18

 Estebanillo Gonzáles, op. Cit., I, 6 
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supremacia das cores: /el olivar, el prado/que por mayo floresce, /camuesa/, variedade de 

manzana, /ni rubio ni dorado aceite/, /ni el vino blanco, /cepas, /dulce mosto/, /parvas de trigo 

blanco/.  

Nesta pintura, o destaque das cores não nos deixa ver o desenho, nem a circunscrição, 

nem o delineamento da imagem de Casilda, que se mosta apenas pelo colorido. Como a de um 

camponês, essa “pintura”, limitada apenas pelo colorido, mostra a impossibilidade evidente de 

seu pintor ir além das cores, ainda que não se mostre nenhum erro na retratada Casilda. 

Na “pintura” do Comendador, em sua visão de nobre apaixonado, se evidenciam, uma 

vez mais, a luz e as cores: “de sol vestida / colorado de aurora/ blanca nieve”. E como afirma 

Albertti:  

 

 
Dizem os filósofos que nada se pode ver que não seja iluminado e colorido. Têm, 

pois, as cores grande parentesco com as luzes para se fazerem vistas e quanto é 

grande esse parentesco se pode verificar pelo fato de que, faltando a luz, faltam as 

cores, e, retornando as luzes, tornam as cores. 

 

 

Deste modo, vimos que o colorido é uma das partes essenciais da pintura, visto que, 

sem as cores, não haveria a distinção entre as coisas naturais das artificiais, como bem 

observa Dolci: “Esto nos da a entender el mucho cuidado que ponían los antigos em colorir, 

porque sus cosas imitasen a las verdadeiras.”
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Dolce, Diálogos, pág. 182 
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2 EL PINCEL Y EL FÉNIX: PINTURA Y LITERATURA EN LA OBRA 

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
 

 

A leitura do livro El Pincel Y El Fénix: Pintura y Literatura En La Obra De Lope De 

Vega Carpio, de Antonio Sánchez Jiménez, nos permite estudar a relação de Lope com a 

pintura, através de um ponto de vista inovador, tendo-se em conta as necessidades 

profissionais do escritor da época, assim como o contexto social e cultural em que exercia seu 

ofício. 

Segundo o autor do livro, os poetas do Século de Ouro eram, quase sem exceção, 

grandes conhecedores da arte da pintura. Uma das peculiaridades culturais deste século é a 

íntima relação que durante esta época viveram o mundo das artes, pintura e literatura. Por 

outro lado, se destaca, naturalmente, neste século a relação entre dramaturgos e pintores, 

expressão artística que confirma o ut pictura poesis, assim como a pintura à poesia.  

Dentre os dramaturgos do “Século de Ouro”, Lope de Vega oferece ao 

leitor/espectador a pintura de retratos de diferentes protagonistas de suas comédias, 

importante objeto para a nossa pesquisa, cuja delimitação se concretiza em Casilda e 

Peribáñez, personagens de Peribáñez y El Comendador de Ocaña. 

Para Lope, a pintura tinha em comum com a literatura o fato de que ambas as artes 

imitavam a natureza e que pretendiam comover o espectador. Para ele, a pintura era uma arte 

que operava sobre a sensibilidade do público de uma maneira mais rápida, direta, eficaz que a 

literatura, e tentou sempre rodear-se de pintores, comparar-se a eles e defendê-los como fosse 

possível. A sensibilização do espectador é intensificada, uma vez que, retratos são pintados 

em cena, ícones da beleza feminina na imaginação daquele público, conhecedor de sua arte: a 

idealização da mulher naquela sociedade. 

Em forma de quadros ou de visitas de pintores, as pinturas italiana e flamenca 

contribuíram para trazer à Espanha, as técnicas e os avanços do Renascimento e do barroco. 

Importante nessa contribuição foi justamente a estreita relação entre pintura e poesia.   

Portanto, o gosto pela pintura e as referências sobre esta arte prevaleceram na Espanha 

Áurea. A monarquia Hispânica era uma instituição supranacional que atraía a Madrid quadros 

e pintores de seus domínios e áreas de influência de toda Europa. Numerosos pintores 

europeus não nascidos na Espanha visitavam a corte ou ali residiam, exercendo grande 

influência sobre os pintores locais e interatuaram com as letras espanholas. Por isso, assim 

como a literatura, a pintura espanhola vivia um Século de Ouro incomparável, graças à 

presença de grandes mestres internacionais ou de suas obras na Espanha do século XVII.  
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Portanto, apreciar a pintura era sinônimo de gosto refinado e aristocrático, exemplo 

dado pela nobreza que rodeava os pintores. A pintura, os retratos da estirpe familiar em uma 

galeria particular nos salões aristocráticos mostravam o refinamento da excelência da corte 

madrilena. Dessa maneira, essa arte ajudava a reafirmar e a exercer o poder, recordando à 

sociedade sua posição privilegiada dentre os nobres.  

 No caso do século XVII, a inclinação pela pintura era indispensável ao homem de bom 

gosto da época. Sem pintura não havia refinamento, e sem refinamento não havia grande 

senhor.  O gosto pela pintura começou nas cortes reais, as que sempre haviam sido ligadas aos 

pintores do final da Idade Média. O fenômeno se intensificou a partir do reinado dos reis 

católicos, pois Isabel de Castela foi muito inclinada à pintura, especialmente as de estilo 

religioso. A rainha demonstrava sua sintonia com as novas ideias do Renascimento italiano, 

que havia dignificado a pintura e os pintores, junto a outras ramificações da humanidade. 

 Colecionar pintura de retratos, ter uma galeria de retratos como já assinalamos, ou ao 

menos entender de pintura ou, mais ainda, demonstrar publicamente que se entendia de 

pintura havia se transformado em uma obrigação social, entre as classes elevadas da Itália, em 

primeiro lugar, e da Espanha, posteriormente; assinalava o refinamento da nobreza. 

 Lope de Vega experimentou esse fenômeno durante sua vida, era perfeitamente 

consciente dele e o utilizou para defender a dignidade da pintura do apologético “Dicho y 

deposición”, em que ele utiliza um argumento de classe para defender a excelência da pintura: 

a literatura e a pintura são artes liberais, porque as apreciam e praticam somente homens 

livres e de bom gosto, como os próprios reis da Espanha. A “febre pictórica”, como relata 

Lope, não se limitava à realeza y à alta aristocracia, pois inclusive as classes médias 

compravam pintura, pois os quadros eram sinais de refinamento e distinção.  

 

 
¿y cuál hombre tan bárbaro no estima  

una pintura peregrina y rara? 

[…] Que no hay tesoro estimado tan dino, 

Como la tabla de un pincel divino  

(La hermosura de Angélica) 

 

 

 O gosto pela poesia e sua “febre pictórica”, como as de todos os dramaturgos do 

momento, não foi o único motivo que afetava a ocupação de Lope. Como todos os poetas 

espanhóis do Século de Ouro, o poeta possuía ambições profissionais; buscava um 

reconhecimento social e fontes estáveis de financiamento, preferencialmente beneficiando-se 

do mecenato real, ou aventurando-se no mercado, vendendo suas comédias ou livros. 
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 Os dramaturgos eram solidários aos pintores, que, em geral, estavam menos 

considerados na sociedade espanhola da época que seus colegas poetas. Pintores e poetas 

espanhóis trataram de remediar esta injustiça e lutaram junto aos pintores, defendendo a arte 

da pintura frente aos arrecadadores de impostos. Com a luta pela dignidade da pintura, os 

poetas defendiam o problema da honra, devido à própria literatura, e concretamente, o 

problema do financiamento da arte, o mecenato, que foi um dos temas que mais preocupou 

Lope de Vega, e o que mais insistentemente apareceu em sua obra. 

 

 

2.1 Lope de Vega: o poeta/ pintor 

  

 

De acordo com Sánchez Jiménez, o que lhe é peculiar em Lope é a intensidade de suas 

relações com seus amigos pintores. Quando sua fama de escritor de comédias e poesia lírica e 

épica se estendia por toda a Espanha, manteve relações com Francisco Pacheco, a quem lhe 

dedicou La gallarda toledana
20

  

Os retratos tinham uma presença tão importante na casa de Lope como na sua obra 

impressa. O autor costumava mencionar os quadros que possuía quando falava de sua casa: 

“con dos flores de un jardín, seis cuadros de pintura y algunos libros, vivo sin envidia, sin 

deseo, sin temos e sin esperanza” 
21

. Além disso, o pintor tinha outros quadros que não 

aparecem neste inventário de bens, como por exemplo, o retrato de seu filho “Carlos Félix, 

que, de edad de cuatro años, está em mi estúdio.” 
22

·. Estes diversos retratos, mais os tapetes e 

quadros religiosos, quase deviam cobrir as paredes de sua casa, testemunho do amor de Lope 

pela pintura. 

Lemos com Sánchez Jiménez (2011, pg. 88-91) que, além de demonstrar sua afeição 

pela pintura na eleição de suas amizades, Lope a demonstrou também em sua faceta de 

colecionista. Mas o pintor não se limitou a contar com pintores entre familiares e amigos, a 

pintar por passatempo, e a colecionar quadros. Além de tudo, ele dedicou à pintura um espaço 

especial de tempo em sua obra literária, como vemos na Égloga a Claudio (1632), epístola em 

verso em que o pintor revisa sua carreira recorrendo em vários momentos a analogias 

pictóricas. Para desculpar a pressa com que desenhou seus textos da juventude, Lope compara 

a arte do poeta com a do pintor: 

 

 

                                                 
20

 Las dedicatorias, pp.93-94 
21

 Las dedicatórias, p. 67 
22

 Las dedicatórias, p. 102 
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Del vulgo vil solicite la risa, 

siempre ocupando en fábulas amores; 

así grandes pintores 

manchan la tabla a prisa; 

que quien el buen juicio deja aparte 

paga el estudio como entiende el arte  

 

(Égloga a Claudio, vv. 169-174). 

 
 

A Égloga a Claudio nos apresenta como Lope pensava sua arte em termos pictóricos, e 

é uma carta poética em que o pintor põe a explicação metaliterária de sua própria arte e 

trajetória.  

Outros tipos de referências à pintura que encontramos na obra de Lope são defesas à 

dignidade dessa arte, como em La hermosura de Angélica, citada anteriormente, a que damos 

sequencia: 

 

pero para mover la fantasía  

con más velocidad y más blandura 

venciera a Homero Apeles; porque en suma 

retrata el alma la divina pluma  

(La hermosura, canto V, estr.7) 

 

 

Com Jiménez, vemos que a metáfora que empregou Lope para refletir sobre o tema do 

mecenato devido aos artistas foi a figura do legendário Apeles- o artista que mais vezes se 

menciona em sua obra
23

 A pintura (“Apeles”) é uma arte tão nobre que inclusive supera em 

alguns aspectos a literatura (“Homero", divina pluma). Concretamente, para comover, 

emocionar o público, a pintura, que opera com imagens, torna-se mais rápida e apropriada que 

a poesia. Esta, em contraste, imita utilizando a linguagem da alma (conceitos), o que é mais 

profundo, mas também mais abstrato e menos direto que as imagens. Esta defesa à dignidade 

da pintura se encontra ao longo de toda a obra de Lope, como podemos exemplificar com 

outra parte de La hermosura de Angélica: 

 

 

¡Oh pintura divina y milagrosa!  

pues que ninguna acción humana imita 

tanto a naturaleza poderosa, 

ciencia sin fin, sin término infinita: 

tú pones a los ojos cualquier cosa,  

que debajo del sol y encima habita;  

y tanto puedes, de tus sombras llena,  

que engendras miedo, amor, contento y pena. 
24

 

 

                                                 
23

 Pintor grego do séc. IV A.C. nascido em Éfeso, Colofón o Cós (Guevara, Comentarios, pg.37). 
24

 Lope de Vega, 1987, pág. 633. 
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A defesa é especialmente desenvolvida e extensa nesta passagem, e recorre aos 

argumentos principais que se usavam na época para destacar que a pintura era uma arte livre. 

A pintura é exaltada por Lope sobre as outras artes por sua capacidade de imitação e pela 

extensa gama de emoções que provoca no leitor/espectador. 

Por isso, como nos mostra S. Jiménez, Lope entende que a pintura é superior à poesia. 

Pois, como vimos acima, a pintura é muito mais rápida para produzir efeito no público que a 

literatura, que “no tan de improviso el color muda” 
25

, sua arte irmã (conceito que 

estudaremos mais adiante), que com suas imagens pintadas, opera diretamente sobre a 

fantasia do espectador. 

 Por esse imediatismo, a pintura encontra-se na base de outras artes liberais: a 

astronomia, a cosmografia 
26

, e serve para resumir o ensino das outras, como medicina, ou as 

demais artes. 

 

 
Todas las ciencias del ingenio humano 

Si quieren ser más fácil entendidas  

Todas se pintan, todo al fin se traza,  

Un fuerte, una ciudad, palacio o plaza 

                                             (Canto XIII, estr. 37) 

 

 

 

Os quadros e os desenhos servem para ilustrar qualquer tipo de arte e para comunica-la 

com eficácia pedagógica, do que se depreende que todas as artes livres dependem da pintura.  

A pintura é também uma forma de expressar ideias, de passar para a tela o que cada 

um sente através de grafismos, cor, fantasia. Além disso, a pintura reflete o olhar do pintor, 

dos observadores. 

 Nos inícios do século XVII, como observa Sánchez Jiménez (2011, pg. 135), ocorreu 

um dos fenômenos mais importantes da história social e cultural do Século de Ouro – o salto 

qualitativo da consideração social dos pintores, que até então tinham uma posição social 

inferior de “artesãos”. Graças a este fenômeno, os pintores mais destacados conseguiram 

obter um status superior na sociedade espanhola. Esta mudança ocorreu plenamente na vida 

de Lope. 

 Desta maneira, os pintores mais famosos conseguiram na Espanha uma consideração 

social equivalente a que tinham os pintores renascentistas desde muito tempo na Itália, e que 

                                                 
25

 Canto XII, estr. 31 
26

 La hemosura de Angélica, Canto XIII, estr.34-35. 
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os espanhóis conheciam graças à difusão em seu país das obras de Giorgio Vasari (1511-

1574), e ao deslocamento à Itália de vários artistas espanhóis, como vimos, pois estava na 

Itália a origem das Academias. 

Este torneio literário chegou à Espanha sob a proteção da Companhia de Jesus, e 

foram Madrid, Sevilla e Valência as cidades em que as Academias mais se desenvolveram. 

Madrid, porque era a Corte; Sevilha e Valência porque possuíam uma tradição cultural, uma 

situação de portos de mar abertos a toda influência exterior e um clima agradável, que 

permitia uma vida ao ar livre, que convinha aos jardins literários onde as Academias 

costumavam celebrar.
27

 

 No terreno da pintura foi fundada uma nova escola em Sevilla, a mais ativa de todas, 

pelo pintor e tratadista Francisco Pacheco, que reuniu escritores que estavam na cidade de 

passagem, como Lope e Cervantes.
28

, como foi comentado no capítulo 1 deste trabalho 

(pág.25) 

 A grande ascensão dos pintores espanhóis teve como cenário a corte dos Austrias em 

Madrid, a cidade de Lope. Essa mudança se consolidou graças a uma serie de textos teóricos 

em defesa da dignidade da pintura, à criação de academias à imitação das italianas e, 

sobretudo, graças às ações que os pintores espanhóis mantiveram contra a Fazenda real sobre 

o preço da “alcabala”, que era o imposto de origem medieval mais importante cobrado pela 

Coroa de Castela sobre a compra e venda que arrecadava 10% do produto vendido.
29

  

 Ao lutarem contra a “alcabala”, os pintores espanhóis não só evitavam a cobrança 

desta porcentagem, como também defendiam a dignidade da pintura como arte liberal não 

mecânica, e a posição social dos artistas. 

 Na opinião de Lope, admitir que vendia comédias equivalia a dizer que exercia uma 

arte mecânica, e o poeta sabia que isso afetaria muito desfavoravelmente sua posição social, 

por isso negava que ganhava a vida vendendo-as. Lope dizia que as escrevia por 

“entretenimento”. 

 Os pintores que pagavam a alcabala concebiam que sua arte era comparável aos 

ofícios mecânicos, pois as artes liberais estavam isentas do imposto.  Se os pintores pagavam 

o imposto pelo trabalho que empregavam nos quadros, a pintura não seria então uma arte 

                                                 
27

 Gállego, El pintor de artesano a artista, 1976, pg.57. 
28

 Gállego, 1976, pg.58 
29

 Gállego, 1976, pp. 14-17 
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liberal e enobrecedora, que merecia um status privilegiado na sociedade, mas um mero 

trabalho mecânico e manual.
30

 

 

 
Lo que los pintores españoles y sus defensores añelaban era, no solo la demostración 

de que la Pintura era tan buena y mejor que la Poesía y las demás artes, sino que sus 

profesores no eran “oficiales” o gente de oficio, ni sus talleres “tiendas”  ni sus 

transacciones “ventas”, ni sus obras “mercaderías”; y que por ello tenían derecho a 

los privilegios de los profesores de las otras Artes. (Gállego, 1976, p.29) 

 

 

 Os tratadistas espanhóis se preocupavam em incluir a pintura como arte liberal 

pensando nos privilégios sociais, o que os distinguia de seus colegas italianos, que buscavam 

enobrecer a pintura e demonstrar sua superioridade sobre as outras artes, enumerando, por 

exemplo, os príncipes que apreciavam a arte.
31

 Em contraste com as ambições dos italianos, 

os espanhóis se preocupavam com detalhes práticos, como o status liberal da pintura e a 

isenção da “alcabala”.
32

   

 Até o reinado de Felipe II, os “alcabaleros” não tentaram seriamente cobrar a 

“alcabala” aos pintores. Porém, a situação começou a mudar durante o reinado do rei 

Prudente. Do ponto de vista dos oficiais da Coroa, o afã por tratar os pintores como os demais 

artesãos começou na construção do “El Escorial” (1563-1584). Para decorar o suntuoso 

edifício, Felipe II gastou extraordinárias quantias que os pintores recebiam livres de 

impostos.
33

   

 Por causa da resistência dos pintores em pagar o imposto, uma verdadeira batalha legal 

se deu a partir da segunda metade do século XVII.  Lope de Vega pregou com seu exemplo: 

participou pessoalmente do conflito legal em 1629.  Neste ano, contribui com a causa com seu 

“Dicho y deposición de frey Lope Félix de Vega Carpio, del hábito de S. Juan, celebrado en el 

mundo por su ingenio, que está en los autos de esa causa”, que se conservou nos Diálogos de 

la pintura, de Carducho.  Nesta declaração, Lope defende a dignidade da pintura, igualando-a 

à poesia: “Y que por eso san Gregorio, san Damasceno y el venerable Beda dijeron que las 

pinturas de las imágenes eran como historia y escritura para los que ignoran.” 

 En seu “Dicho y deposición” nos Diálogos de la pintura de Carducho, Lope também 

contribuiu com a causa compondo uma silva.
34

 Nessa silva, volta a definir pintura como 

“imitación” (só que tão extrema que merece encontrar-se nos coros angélicos).  

                                                 
30

 Gállego, 1976, p. 19 
31

 Gállego, 1976, p.45 
32

 Gállego, 1976, p. 29 
33

 Gállego, 1976, p. 24 
34

 Carducho, Diálogos, fol.81 
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Aristóteles, na Poética, reabilita a imitação, libertando-a do seu código metafísico. 

Torna-a o fundamento da poética (poesia, épica e tragédia, comédia, poesia ditirâmbica), da 

pintura, da música (flauta e lira) e de todas as artes fazedoras de imagens, visto que são, em 

geral, modos de imitação que se diversificam de acordo com os meios e as coisas que 

representam. Assim, o que singulariza, por exemplo, a poesia não é o verso, mas a sua 

possibilidade de imitar aquilo que é segundo as leis do verosímil ou da necessidade. A 

legislação que preside à imitação (verosimilhança) exerce-se, também, quando o artista 

completa as imagens das coisas inacabadas (longe do seu fim-bem-excelência) ou favorece 

através dos mais belos modelos (representação do universal), aquilo que na realidade pode 

causar desprazer. O ato de imitar revela, mais uma vez, a não coincidência ou identificação 

entre a representação e aquilo que é representado, caso contrário, o termo imitação esvaziar-

se-ia de sentido. 

São tradicionalmente conhecidas como "artes da imitação" a pintura e a escultura, nas 

quais se procura reproduzir os objetos na sua natureza própria, num meio artificial e de forma 

incompleta. Aquilo que normalmente se chama de "criação" nos grandes artistas mais não é 

do que uma maneira particular de cada um ver e assimilar a natureza, a forma de renovar nos 

espíritos dos espectadores as impressões, as recordações, as emoções e as sensações que 

formam ou devem ser reproduzidas pela coisa representada.  

Os grandes artistas tiveram sempre que imitar os seus antecessores, antes de 

conseguirem ter autonomia criativa para traçarem a sua própria forma de ver a natureza. 

Aristóteles, por exemplo, considerava a arte como imitação, com um valor puramente artístico 

e purificador do sentimento (catarse), para além de produtor de coisas belas. A natureza desde 

logo foi o elemento a imitar, porque o único, nos seus fenômenos, que impressionava o 

homem e o induzia a reproduzir, sob vários suportes materiais e segundo diversas técnicas, 

era aquilo que via. A imaginação despertava depois a fantasia, surgindo a estilização e, 

consequentemente, abria-se o caminho à criação. Por isso, os pintores e escultores de todos os 

tempos não pararam nunca de imitar, os outros ou as coisas à sua volta, nas suas obras.  

Deste modo, a imitação artística é a reprodução através de um meio artificial da 

aparência de um ser real. Todavia, as artes da imitação não se limitam a reproduzir o aspeto 

dos seres reais, pois também procuram renovar no espírito do espectador as impressões, as 

recordações, as sensações e as emoções que foram ou deveriam ser produzidas pela coisa 

representada. A missão das artes plásticas é a de idealizar a realidade - ainda que o ideal não 

tenha modelo na natureza e só exista na imaginação - pondo de lado as imperfeições e 
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fealdades da mesma - num primeiro momento de imitação - e buscando nas dificuldades 

vencidas a máxima emoção estética. 

Lope enaltece, nessa silva, o poder da representação da pintura, que pode ser 

compreendida imediatamente pela imaginação, e elogia sua capacidade para corrigir a 

natureza e para apresentar, em um reduzido plano, a temporalidade de contrários da vida 

humana: 

 

 
relievas con acciones diferentes  

en superficie plana, 

haciendo ver, a su pesar presentes 

de los contrarios de la vida humana tiempo voraz e inexorable muerte, 

poder vencido de tu imperio fuerte  

(Carducho, Diálogos, fol.81v) 

 

 

 Este domínio sobre o tempo, que a pintura divide com a poesia, é enfatizado por Lope 

no contexto dos louvores de grandes príncipes. Graças à pintura, estes magnatas conseguem 

ludibriar o esquecimento que está destinado aos mortais: 

 
 

Y para les des eterno lustre 

Y con tu mano candida levantes 

Sus cadáveres fríos 

Del túmulo de mármoles sombríos, 

Ilustres sabios, capitanes fuertes, 

Burlando silbos, despreciando muertes, 

Rompiendo hierros y olvidando olvidos, 

Salen agradecidos 

A la inmortalidad de tus pinceles 

Con que más breves que las plumas sueles 

Cifrar el ornamento del mundo superior, y con maestra 

Mano cuando nos muestra 

El uno y otro esférico elemento 

(Carducho, Diálogos, fol.81 v-82r) 

 

 

Lope também assinala a capacidade da pintura de enganar os sentidos dos seres 

humanos: 

 

engaño que deleita de tal suerte 

que por menos hermoso 

deja lo natural quien llega averte  

(Carducho, Diálogos, fol.82r) 

 

 

Desse modo, a pintura detém em si tais méritos, que é liberal e divina: 
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Tú exenta en fin de las comunes leyes, 

Divina en todo por divino modo, 

Si no lo crías, lo renuevas todo.   

(Carducho, Diálogos, fol. 82 v) 

 

 

 

 No contexto polémico dos Diálogos de la pintura, a isenção da pintura de “las 

comunes leyes” que prega Lope, aponta claramente a concreta isenção fiscal que solicitaram 

Carducho e os pintores. Graças ao esforço de Lope e de seus amigos pintores, em 1633 o 

pleito sobre a “alcabala” venceu a favor dos pintores, que só foram obrigados a pagar 

“alcabalas” pelas pinturas alheias que vendessem, e não pelas suas próprias. 
35

 Assim, a 

pintura foi aprovada, pelo menos momentaneamente, como arte nobre e liberal. 

 A silva comentada e as declarações que a seguiram não foram a única ocasião em que 

Lope defendeu a dignidade da pintura (o pintor também interveio em 1618 em outro pleito a 

favor dos pintores madrilenos), pois o tema se transformou em uma das obsessões do autor ao 

longo de sua carreira. O motivo dessa insistência se encontra nos interesses profissionais de 

Lope, que, ao defender a pintura, protegia também os privilégios que pensava que eram 

devidos aos escritores. Se a pintura e literatura eram artes liberais idênticas e quase irmãs, 

como repetiu tantas vezes, as respectivas posições sociais de pintores e artistas também 

deveriam ser iguais.  

  

 

2.2 Lope e a arte da pintura 

 

 

 Para entendermos como Lope utilizou a pintura em sua obra literária, e que termos 

utilizou para formular suas ideias sobre pintura, é necessário conhecermos alguns conceitos de 

origem clássica, já que suas reflexões se baseavam nestes conceitos. 

 O primeiro conceito é o de imitatio, que foi um dos mais importantes da teoria artística 

do Século de Ouro. O interesse pela pintura nessa época correspondia a modelos teóricos 

tomados da Antiguidade. Segundo indicava Aristóteles na Física
36

 e no primeiro capítulo da 

sua Poética
37

, toda criação artística tinha uma base comum na imitação (mímesis ou mimesis), 

distinguindo umas artes de outras tão somente nos meios, objeto e modo de imitação. Desse 

                                                 
35

 Gállego, 1976, pp.119-118 
36

 Aristóteles, The Physics, 199ª, p. 18. 
37

 Close, 1979, pp.469-474. 
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modo, a pintura imitaria “muitas coisas tanto por meio de cores como por meio de figuras”, 

enquanto que a literatura ou a poesia o faria mediante “só simples palavras ou metros” 
38

.  

 Como exemplo de colecionista, temos Felipe de Guevara (? -1560), que também se 

destacou como teórico de arte pictórica, e escreveu a obra Comentarios de La Pintura, em que 

afirma que “la pintura es solamente una imitación” 
39

 Segundo Guevara, a pintura é imitatio 

ou mimesis. Outro teórico, do século XVII, Gaspar Gutiérrez, utiliza os mesmos termos 

aristotélicos que Guevara, ao afirmar “Si el fin del poeta es imitar las cosas al natural, el del 

pintor es el mismo. El pintor le imita con colores; el poeta, con palabras”.
40

 

 O segundo conceito defendido por artistas espanhóis do “Século de Ouro”, 

interpretando Horacio
41

 é o de que a pintura deveria ser como a poesia e vice-versa: o ut 

pictura poesis. Assim o entenderam também poetas estrangeiros, como Philip Sidney (1554-

1586) e Guevara. Para ambos, era a imitação, a mimesis aristotélica, e esta característica 

aproximava a poesia da pintura, pois, para o escritor, inglês, a poesia produzia imagens 

falantes. Os argumentos de Sidney foram acrescentados ao acervo de opiniões sobre as 

semelhanças entre pintura e literatura que existia no séc. XVII.  

 O terceiro conceito é de artes irmãs. Além dos textos de Aristóteles e Horácio, o texto 

clássico que mais se difundiu no “Século de Ouro” para documentar a pintura foi o livro trinta 

e cinco
42

 da Historia natural, de Plinio (62 d. C.- 113 d. C.) Este livro reunia várias opiniões 

de antigos sobre a pintura, por isto se encontrava na biblioteca dos pintores dos séculos XVI e 

XVII.
43

. No livro, se podia consultar a difundida Silva de Pedro Mexía. No livro XXXV de 

Plinio aparece uma série de histórias sobre os pintores gregos que teriam grande influência no 

séc. XVII, dentre elas a relação entre Alexandre Magno (365 a. C. – 323 a, C.) e Apeles 
44

, a 

competição entre Parrasio e Zeuix
45

, e a ideia de artes irmãs. Este conceito se baseava numa 

frase atribuída a Simónides de Ceos, quem haveria afirmado que a pintura era a poesia muda, 

e a poesia, pintura falante, como nos mostra Mexía: 

 

Y assí se llama la pintura “muda poesia” porque de la manera que el poeta lo hace, 

assí el pintor ha de dar a entender y significar infinitas cosas. Finalmente, ha de 

hazer tan perfectas las ymágines, que la vista se engañe en conoscer la differencia de 

lo cierto a lo pintado  (Mexía, Silva, silva II, cap. 17, vol I, p. 641) 

                                                 
38

 Aristóteles, Poética, p. 20 
39

 Guevara, Comentarios de la pintura, p.9. 
40

 Gutiérrez, Noticia, pg 157. 
41

 Vosters, 1981, p.15. 
42

 Mexía, Silva, silva II, cap. 17, vol. I p. 640. 
43

 Holanda, Diálogos, p.208. 
44

 Mexía, Silva, silva II, cap. 18, vol. I pp. 645-648. 
45

 Mexía, Silva, silva II, cap. 17, vol. I pp. 641-642. 
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A ideia de que pintura e poesia eram artes irmãs, também é afirmada por Francisco de 

Holanda, que entrelaça essa ideia com a frase do poeta grego Simónides (556 a.C. — 468 

a.C.) (“pintura muda”) para reforçar a equivalência entre pintura e literatura:  

 

 
[...] Y si yo quiero hablar de la Poesía bien me parece que no será muy dificultoso 

mostrar quan verdadera hermana sea la Pintura […] Leed a todo Vergilio, que otra 

cosa no hallaréis que hace sino el oficio de un Micael Angelo […] Ovidio no es otra 

cosa sino un retablo. […]  [Los poetas] mismos confiesa [n] que pinta [n], y llaman 

la pintura Poesía muda. (Diálogo, pp. 169-172) 

 

 

Lope aceitou o conceito das artes irmãs e fez uso das palavras do poeta grego em 

várias ocasiões durante sua carreira, como na Arcadia, em que diz: “no sin causa fu ela poesía 

de los antigos comparada a la pintura, llamándola poesía muda, y a la poesía, pintura que 

habla” (Arcadia, p. 257). 

Uma de suas maiores reflexões sobre a pintura se baseou no conceito de Simónides, e 

encontra-se em Rimas Humanas y Divinas: del licenciado Tomé de Burguillos, publicada em 

1634, onde o poeta expressa que poesia e pintura são artes irmãs porque igualmente tocam a 

alma, definindo o poeta como “pintor de los oídos” e o pintor como “poeta de los ojos” (Núm 

114, vv. 1-4) 

O quarto e último conceito de origem clássica, que é muito mais utilizado na crítica 

literária atual do que nos textos do “Século de Ouro”, e que serve para falar da relação entre 

pintura e literatura, é o da “écfrasis”. Este conceito aparece na retórica clássica desde os 

escritores Dionísio de Halicarnaso 
46

 para significar a descrição de um objeto ou cenário
47

 e, 

portanto, uma interrupção na trama narrativa da obra literária ou discurso.
48

Hermógenes (séc. 

V e IV a.C.), filósogo grego, a define como uma “composição que expõe em detalhe de uma 

maneira manifesta e que apresenta ante os olhos o objeto mostrado” 
49

 “Écfrasis” é, portanto, 

uma descrição detalhada, como explica Jiménez Patón: “ Que diríamos um poner las cosas 

delante de los ojos”. (Eloquencia, p. 203).  

Inicialmente, a écfrasis indicava qualquer descrição extendida
50

, mas com o tempo a 

palavra foi se especializando dentro das hipotiposis, para significar, particularmente, a 
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 Preston, 2007 p. 115, Wagner, 1996, p.12 
47

 Heinrich Lausberg, 1983, pp. 179-180. 
48

 Fowler, 1991, pp. 25-26; Krieger, 1992, p.7; Pineda, 2000; Putnam, 1998 b, p. ix. 
49

 Ejercicio, pág. 195 
50

 Bergmann, 1979, p.1; Rijser, 2006, p. 19 
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descrição de objetos artísticos, como relevos, esculturas ou pinturas
51

. Écfrasis e as obras 

gráficas se vincularam já desde a Antiguidade. 

 

 

2.3 O soneto A la casta Susana e o retrato ao divino 

 

 

O soneto “A la casta Susana”, de 1637, (em que Lope afirma descrever um quadro- o 

do Banho de Suzana, personagem bíblico), foi utilizado pelo pintor  para a reflexão sobre a 

responsabilidade do escritor sobre as reações de seu público, utilizando mais uma vez a 

pintura como metáfora da escritura. O poeta utilizou a comparação com a pintura para 

exemplificar problemas inerentes ao ofício de escritor.  

Desta vez, em vez de tocar em problemas financeiros ou sociais, Lope recorreu à 

pintura para falar de temas éticos: as responsabilidades morais que os artistas (pintores e 

escritores) tinham ante as reações que provocavam em seu público, principalmente nas 

criações de índole voyeurística.  

O soneto, que foi atribuído a Lope no livro Mujeres ilustres del Viejo Testamento, de 

Martín Carrillo (1561-1630), foi reproduzido nas obras do poeta em sua Colección de Obras 

Sueltas, preparada por Antonio de Sancha (1720-1790), na recente edição de poesia completa 

de Lope, editada por Carreño.   

A la casta Susana não é um poema ecfrástico, pois é formado em sua maior parte pelo 

monólogo da heroína bíblica Susana, do capítulo 13 do livro do profeta Daniel. A única 

descrição que há no soneto aparece no primeiro quarteto, que resume com eficácia a essência 

da história bíblica, ou mesmo a cena desta historia que se fez popular nos séculos XVI e 

XVII: o banho da jovem e a proposta indecorosa dos anciãos.  

 

 
Siendo de amor Susana requerida, 

estando lavando en una fuente, 

de dos jueces que lascivamente  

vieron desnuda y de virtude vestida, 

 

dijo llorando : ¡Ay, sola y combatida 

por todas partes del dolor presente, 

pues morirá mi amor si ,o consiente 

y si lo niega perderé la vida! 

 

 ¡Ay, muerte victoriosa, no me asombres! 

pues la vida del alma que pretendo 

muriendo gozará muy altos nombres, 
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porque será mejor si me defiendo 

caer sin culpa en manos de los hombres, 

que con pecar en las de Dios que ofendo. 

 

 

Na primeira estrofe destacamos a antítese entre os velhos lascivos, que veem Susana 

desnuda quando ela se mostra vestida de virtude, por isso nos mostra a sua dor, sua aflição, 

jovem vítima de anciãos. 

Por isso, no segundo quarteto, o dramaturgo nos faz ouvir a sua voz, o seu pranto, 

quando entre amor e honra, vida e morte: morre metaforicamente pela vergonha e morrerá 

literalmente pelo falso testemunho dos anciãos, não consentindo com sua proposta.  

No primeiro terceto já pensa na morte vitoriosa, preservando a honra, salvaguardando 

seu nome. A antítese da primeira estrofe nos mostra Susana “desnuda”- não veste roupa e está 

indefesa, mas está coberta pela sua virtude, portanto, vestida.  

Outro soneto publicado por Lope– “A una tabla de Susana, em cuya figura se hizo 

retrata una dama”- descreve um quadro com a historia de Susana, com a particularidade de 

que, em vez de tratar-se de uma versão idealizada do rosto e corpo da heroína do Velho 

Testamento, representa uma dama contemporânea do poeta. Esta dama “se deixa retratar” “na 

figura” de Susana, isto é, com os atributos, a pose, e o cenário próprio da israelita. Portanto, 

Lope descreve e comenta, em écfrasis, um quadro que pertence a um Para entendermos como 

Lope utilizou a pintura em sua obra literária.  
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(Susana y los viejos, Rembrandt) 

 

 Orozco Días (1909-1987) considerou este gênero “um novo tipo de retrato próprio do 

Barroco espanhol, muito de acordo com a espiritualidade contra reformista” 
52

 intitulado de 

“retrato ao divino”, e o estudou como expressão do retrato moralizador, que também foi 

sumamente popular na época.
53

 O retrato ao divino concede à pessoa que se retrata as 

características de um santo ou personagem bíblico. 

Na Espanha, Orozco Días cita, como exemplo desse gênero, algumas telas do pintor 

Francisco de Zurbarán (1598-1664), em que elegantes damas da época se fazem retratar com a 

roupagem e o atributo de uma santa determinada, como o retrato de Santa Rufina , que 

veremos abaixo: 

 

 

                                                 
52

 Orozco Días, 1947, p.33 
53

 Orozco Días, 1977, pp.182-199 
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Em nosso exemplo a Santa ocupa o centro do quadro; as cores de seu traje simples – 

manto verde, traje vermelho sob o amarelo de mangas curtas, cujas pregas de círculos 

fechados a partir da cintura se abrem até chegar embaixo, se juntam na mão da jovem, que 

sustenta as louças; formam movimentos de linhas e ângulos de cima abaixo para mostrar 

suavemente a saia vermelha debaixo das sombras. Tudo isso se destaca sobre o fundo escuro.  

Ressaltam-se a linha vertical do braço esquerdo e o ângulo do braço direito, cuja mão aberta 

se oferece em espera, talvez, da benção divina. No ângulo esquerdo inferior mostram-se o 

busto da Santa em tons azuis escuros e inscrição relativa a ela. Seu olhar para o alto se destaca 

em seu rosto tranquilo.  

Só este contraste entre o duplo propósito dos retratos (divinos, por um lado; humanos, 

por outro) explica a contradição que provoca o título e atributos sacros com suntuosas 

roupagens e o semblante orgulhoso das figuras que representam.  
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 Lope também refletiu sobre as contradições inerentes ao gênero do retrato ao divino. O 

seu soneto La Filomena é construído ao redor da oposição que o gênero pressupõe, e que já se 

encontrava no título “A uma tabla de Susana, en cuya figura se hizo retratar a uma dama”.   

 
Tú, que la tabla de Susana miras, 

si del retrato la verdad ignoras, 

la historia santa justamente adoras; 

la retratada injustamente admiras 

(La Filomena, p.342) 

 

 

 O retrato de Susana, segundo Lope, vai muito mais além do que a arte tradicional da 

época. Não é uma idealização da hebreia, talvez fundamentado em modelos contemporâneos, 

como era frequente, mas sim uma representação fidedigna e realista de uma dama 

contemporânea. 

 
Mas tú, que de los viejos te retiras, 

¿qué fuerza temes, que violencia lloras? 

pues vives tan segura a todas horas 

de fuerzas, testimonios y mentiras  

  (La Filomena, pág. 342) 

 

 

Dos esta tabla justo manifiesta: 

el de Susana, honor del matrimonio, 

que la afición decrépita contrasta, 

y el tuyo, Fabia, en vida tan compuesta, 

que para levantarte un testimonio 

es necesario que te llamen casta 

  (La Filomena, p. 343) 

 

 

Algumas interpretações de pintores da época sugerem a possibilidade de uma leitura 

paralela para o soneto “La Filomena”, pois o texto de Lope compartilha com quadros de 

Guercino (1591-1666) e Rembrandt (1606-1669) a menção direta ao espectador, típica da arte 

barroca.
54

 

Segundo S. Jiménez, o quadro esconde uma “verdade” que desconhece o espectador. 

A cena bíblica também é um “retrato” de Fabia, dama caracterizada por  

levar uma vida moralmente oposta à da casta Susana. Entretanto, Fabia não é o único objeto 

da sátira de Lope, como revela nos revela o primeiro quarteto. Como Guercino e Rembrandt, 

Lope inclui nos quatro primeiros versos do soneto uma sutil acusação de vouyeurismo dirigida 

contra o espectador, que se encontra no quarto verso (“la retratada injustamente admiras”), 

que permite uma dupla leitura: por um lado o espectador admira erroneamente a virtude da 
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 Maravall,1996, p.442 
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“retratada” na figura de Susana, por desconhecer de que se trata de uma pessoa 

contemporânea muito pouco casta; por outro lado, o espectador admira excessiva e 

lascivamente o corpo da “retratada” Fabia-Susana, porque a jovem se encontra seminua, como 

exigia a temática bíblica, desvirtuada e corrompida pelo voyeurismo do século XVI e XVII. 

Em síntese, a sátira de Lope possui quatro objetivos: os três que foram comentados 

anteriormente: a falta de moral de Fábia e sua ousadia, a crítica ao impudico costume de se 

fazer retratos ao divino, o poema de Lope, que põe em evidência que estes retratos 

ultrapassavam as normas do verossímil e chamavam a atenção do espectador para as 

contradições do quadro; e mais um, que se refere ao primeiro quarteto: o interesse 

contemporâneo pela historia da casta Susana, que se baseava mais num prazer voyeurístico, 

por contemplar um corpo despido de uma moça recatada, do que na própria admiração da 

virtude da castidade. 

De fato, Lope utiliza o poder da écfrasis para destacar que a casta Susana provoca 

justamente pensamentos pouco castos naqueles que contemplam a sua historia. Com este 

poema, o pintor reflete sobre o fato de que até mesmo a pintura de temas bíblicos poderia ter 

efeitos não desejados pelo espectador. 

  As écfrasis do banho de Susana na obra de Lope nos servem para observar de perto 

as mudanças na imagem do poeta, e também para examinarmos como o pintor utilizou sua 

capacidade reflexiva da écfrasis para refletir sobre a ética da representação e o voyeurismo, de 

um modo diferente dos pintores da época. 

A historia de Susana já tinha uma tradição no teatro do Século de Ouro antes de Lope, 

como afirma S. Jiménez. Dado o gosto de Lope pela pintura em si, pelas cenas plásticas, e 

pela temática sensual em geral, caberia esperar que, frente aos outros dramaturgos áureos, o 

poeta aproveitasse em suas comédias a ocasião que lhe oferecia o tal “baño”. 

Em Peribáñez, a retratada jovem mulher e esposado camponês protagonista, Casilda, 

ignorante da arte do pintor (que a pinta a pedido do Comendador), se converte em 

personagem símbolo da honra da mulher casada, honra da classe camponesa conhecida por 

todos, verdade nua, rocha inquebrantável a todos os que tentam desviá-la de sua fidelidade, do 

amor honesto por seu marido.  

A fortaleza e fidelidade de Casilda, credibilidade entre ela e seu marido, 

correspondem, pois, ao amor honesto que une o matrimônio, que e é o que lhe permite resistir 

ao assédio do Comendador. 
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3. PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA: ÉPOCA, 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
   

  

Peribáñez y el Comendador de Ocaña foi publicada pela primeira vez em 1614, cujo 

desenvolvimento e estrutura encontram-se no século XVII, época em se pensava que a cada 

indivíduo registrado em uma classe social correspondiam funções, posições e, inclusive, 

determinadas virtudes. Porém, isto entrou em crise com o Renascimento: foi-se abrindo 

espaço para a crença individualista de que não existia correspondência entre o registro de 

classe social e os valores pessoais.  

Entretanto, ao final do século XVI, tentou-se retornar ao sistema tradicional, com as 

necessárias modificações. Encontramo-nos então na ordem social em que se acreditava no 

sistema de rigorosa estratificação que era aceito pelo povo, inclusive a origem divina ou 

natural de tal organização, que pensava que somente respeitando tal sistema alcançaria a 

felicidade pessoal e a ordem e harmonia coletivas. 

No topo da pirâmide social encontrava-se a família real. O rei era o senhor absoluto de 

todos os cidadãos. Era um autêntico vice Deus, o Deus na terra. E esse caráter divino da 

monarquia evitava toda possível responsabilidade e justificava o uso absoluto do poder.  

O estamento nobiliárquico estava composto por três grandes grupos: a nobreza alta ou 

os ricos homens; a nobreza média ou os cavaleiros; e a nobreza alta ou os fidalgos.  

A pirâmide social contava com uma ampla base, composta de operários e lavradores 

que se encontravam numa penosíssima situação, sustentando por si só toda a estrutura de um 

governo burocrático que lhes cobrava altíssimos impostos, e dedicados a uma agricultura 

abandonada à mão de Deus, em benefício dos privilégios dos grandes. 

A cada classe, correspondiam deveres e direitos. A mobilidade na escala social era 

praticamente inexistente, salvo em casos muito isolados. Interessava a sua manutenção e o 

poder usou todas as influências para defender a dita ordem. Para muitos críticos, uma delas foi 

o teatro. Como único espetáculo de massas que era, serviu como veículo de propaganda 

oficial, equivalente ao cinema e à televisão de nossa época. O teatro mostrava a imagem dessa 

sociedade como uma ordem estamental que refletia a ordem celestial.  

Peribánez pertence ao teatro do século XVII, quando Lope começou a compor suas 

obras, até 1580, e convive com várias tradições dramáticas: autos e églogas; o teatro clássico, 

a comédia nova italiana; o teatro de colégios de jesuítas; e o teatro de corrales de comédias. 

Dez anos mais tarde, Lope fixou a chamada comédia nova, quando em 1609 publica El Arte 

Nuevo de Hacer Comedias En Este Tiempo, que rapidamente recebeu críticas dos seguidores 
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de Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) e Horácio (65 a.C. – 8 a.C.), pois os aristotélicos 

defendiam como regras necessárias as seguintes: 

- Absoluta distinção entre tragédia e comédia; 

 - Tragédias e comédias teriam que estruturar-se, de acordo com Horácio, em cinco 

atos e manter as três unidades: lugar, tempo e ação; 

 - A finalidade de ambas, por meio do terror ou do riso, deveria se conseguir dar um 

ensinamento de modo prazeroso, unir, como nas palavras de Horácio o útil ao agradável, 

objetivando ensinar. 

 As características da comédia nova de Lope de Vega na obra são: 

1. Ruptura das três unidades aristotélicas: 

-  Não há distinção entre tragédia e comédia, ainda que misture elementos de um tipo e 

de outro para criar um novo gênero: a tragicomédia. 

- Teria que estruturar-se, segundo Horácio, em cinco atos e três cenas e as três 

unidades de lugar (que normalmente era o mesmo), tempo (o lógico era um dia), e ação (o 

normal era uma trama). Ele escreve a tragicomédia de Peribáñez em três atos, de mais de 

vinte cenas cada um, e com relação às três unidades, nem sempre segue esses critérios. 

- A finalidade seria a do ensinamento deleitável e ele só pretende entreter. 

2. Mistura o trágico e o cômico: 

Quando o Comendador é atacado pelo toro, o padre  conta o fato para as pessoas e elas 

riem disso.. E quando Peribáñez se despede de Casilda para ir à guerra, o soldado Blas lhe 

pede um pedaço da roupa dele para levar para Inés. 

3. Ações paralelas: 

- A unidade de espaço não se cumpre, já que começa com cenas na casa dos noivos, 

depois na casa do Comendador, Toledo, e durante todo o decorrer da obra, se vai de um lado a 

outro. 

- A unidade de tempo não se cumpre porque ainda que não se defina o passar dos dias, 

percebe-se pelo texto que o tempo vai passando. 

- A unidade de ação não se cumpre porque ainda que o tema principal sejan os ciúmes, 

também falam de amor, inveja, traição e valores. 

- Também se desenvolvem várias ações paralelas ao mesmo tempo. Como exemplo, ao 

mesmo tempo em que Peribánez sai para lutar, o Comendador se prepara para seduzir Casilda, 

e também Luján se encontra com Inês e se alia ao Comendador. 

 

4. Divisão da comédia em três atos: 
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- Apresentação: 

São apresentados os personagens e se expõe o problema (Casilda e Peribáñez se 

casam, e o Comendador se apaixona por ela). 

- Desenvolvimento:  

O Comendador se prepara para seduzir Casilda e manda Peribánez à guerra. 

- Desenlace: 

Peribáñez percebe as intenções do Comendador e decide voltar; ao chegar, o mata, 

assim como a seus cúmplices Inês e Luján. Depois o rei lhe dá uma ordem de busca e captura 

e, após de um diálogo, o rei lhe dá razão e o nomeia cavalheiro. 

 5. Composição em versos 

 A peça apresenta diferentes métricas e estrofes de acordo com as diversas situações. 

Como exemplo, podemos ver que cada personagem tem um diferente tipo de verso e estrofe: 

os que são principais têm versos e estrofes mais extensos e completos, enquanto que os dos 

personagens secundários são curtos.  

Pode-se confirmar isso na obra, pois há várias páginas onde só há a réplica de um 

personagem, que normalmente é Peribáñez, Casilda, ou o Comendador, e o texto é sempre 

extenso.  

Com relação à métrica, no texto predominam os versos octossílabos, ordenados em 

romances: 

  

                       BARTOLO: ¡Oh, que nunca le trujeran, 

pluguiera al cielo, del soto! 

A la fe, que no se alaben 

de aquesta fiesta los mozos. 

(Oh, mal hayas, el novillo! 

(Nunca en el abril llovioso 

halles yerba en verde prado, 

más que si fuera en agosto; 

siempre te venza el contrario 

cuando estuvieres celoso, 

y por los bosques bramando, 

halles secos los arroyos; 

mueras en manos del vulgo, 

a pura garrocha, en coso 

no te mate caballero 

con lanza o cuchillo de oro; 

mal lacayo por detrás, 

con el acero mohoso, 

te haga sentar por fuerza, 

 y manchar en sangre el polvo! 

                    PERlBÁÑEZ: Repórtate ya, si quieres, 

y dinos lo que es, Bartolo; 

que no maldijera más 

Zamora a Bellido Dolfos. 
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                       BARTOLO:  El Comendador de Ocaña, 

mueso señor generoso, 

en un bayo que cubrían 

moscas negras pecho y lomo, 

mostrando por un bozal 

de plata el rostro fogoso, 

y lavando en blanca espuma 

un tafetán verde y rojo, 

pasaba la calle acaso, 

y viendo correr el toro, 

caló la gorra y sacó 

de la capa el brazo airoso. 

Vibró la vara, y las piernas 

puso al bayo, que era un corzo 

y al batir los acicates, 

revolviendo el vulgo loco, 

trabó la soga al caballo 

y cayó en medio de todos. 

Tan grande fue la caída, 

que es el peligro forzoso. 

Pero ¿qué os cuento, si aquí 

le trae la gente en hombros? (vv.226-271) 

 

e redondilhas: 

 

y a servirte apercibida, 

con la dichosa venida 

de tu sacra majestad. 

Auméntales el placer 

ser víspera de tal día. 

  ENRIQUE:      El deseo que tenía 

me pueden agradecer. 

Soy de su rara hermosura 

el mayor apasionado. 

CONDESTABLE: Ella, en amor y en cuidado, 

notablemente procura 

mostrar agradecimiento. 

ENRIQUE: Es octava maravilla, 

es corona de Castilla, 

es su lustre y ornamento; 

es cabeza, Condestable, 

de quien los miembros reciben 

vida, con que alegres viven; 

es a la vista admirable. 

Como Roma, está sentada 

sobre un monte que ha vencido 

los siete por quien ha sido 

tantos siglos celebrada. 

Salgo de su santa iglesia 

con admiración y amor. 

CONDESTABLE: Este milagro, señor, 

vence al antiguo de Efesia. 

¿Piensas hallarte mañana 

en la procesión? 

ENRIQUE:     Iré, 

para ejemplo de mi fe, 

con la imagen soberana, 

que la querría obligar 
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a que rogase por mí 

en esta jornada. 

 

Sale un PAJE 

 

               PAJE:     Aquí 

tus pies vienen a besar 

dos regidores, de parte (vv. 908-943). 

 

 

3.1. O gênero das comédias de comendadores  

 

 

Segundo Juan María Marín, as Comédias de Comendadores são um gênero em que 

camponeses e comendadores se enfrentam, para reparar os abusos de autoridade cometidos 

por esses cavaleiros pertencentes às ordens militares, ou por si sós, ou com a ajuda do rei. 

Péribánez é uma Comédia de Comendadores. 

Em todas essas comédias se dramatiza um conflito cometido entre um comendador e 

seu servo. O primeiro aparece sempre como um homem de conduta irregular, modelo que não 

seria esperado, e que morre nas mãos do segundo, ao defender este sua dignidade.  

Para compreendermos os motivos e significado deste gênero, devemos levar em conta 

o motivo literário, que seria o gosto do público por histórias sobre honra, amor e triângulos 

amorosos, formados por nobres que se interpunham entre o amor de um lavrador e uma 

lavradora. Esse nobre viria tornar um conflito de honra: um servo reparando sua honra frente 

ao seu senhor. 

Com relação a historia de Peribáñez, as relações entre o camponês protagonista e o 

Comendador são de servo e senhor. O primeiro deve pagar impostos em troca da proteção do 

segundo. Entretanto, conforme observa Maravall
55

, essas relações se modificaram o auxílio 

que deveria prestar o senhor agora deveria ser com respeito à honra: ele deve dar honra ao 

lavrador. 

E é justamente sobre este aspecto que Don Fradique infringe suas obrigações, quando 

lhe presenteia com uns cavalos e uns brasões, o nomeia capitão e o nomeia cavalheiro: tudo 

isso movido pelo desejo de seduzir e roubar sua mulher, e com isso, o desonra. 

 

 
Basta que el Comendador 

A mi mujer solicita; 

Basta que el honor me quita, 

Debiéndome dar honor. 

Soy vasallo, es mi señor, 

                                                 
55

Maravall, Teatro e Literatura… pág. 89. 
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Vivo en su amparo y defensa; 

Si en quitarme el honor piensa 

Quitaré-le yo la vida: 

Que la ofensa acometida 

Ya tiene fuerza de ofensa 

  (vv.697-706) 

 

 Estamos diante de um Comendador que não cumpre com a obrigação de velar pelo seu 

servo, honrá-lo; ao contrário, se volta contra ele.  Já Peribáñez é dotado de todas as virtudes 

do modelo que a sociedade daquela época exigia: fidelidade, religiosidade, lealdade, e o mais 

importante—sua condição de cristão velho.  

Esses traços possibilitavam que os espectadores se identificassem com o personagem e 

estivessem de acordo com suas ações, pois toda a comunidade lavradora também possuía 

essas características. Os lavradores pertenciam a tradicionais famílias cristãs que nunca 

tiveram sangue judeu, isto é, eram cristãos velhos. 

Os camponeses que aparecem em cena são portadores de virtudes inegáveis, como sua 

nobreza de caráter, que os fazia aptos a ocupar postos de grande responsabilidade. Já os 

nobres, de quem se esperava uma ampla gama de virtudes, que deveriam provir de sua 

nobreza de sangue, são os que deixam a desejar. A nobreza de sangue não estava 

acompanhada da nobreza de caráter.  

Por tudo isso, os dramas de camponeses, especialmente aqueles em que um lavrador 

enfrenta um Comendador, vinham a ser uma apologia do sistema tradicional, de um regime 

senhorial monárquico, sistema que é introduzido com pequenas modificações. 

 

 

3.2. A temática da honra 

 

 

O teatro barroco sempre traz em suas obras este motivo dramático fundamental, que é 

a questão da honra, também presente em Peribáñez. Nessa sociedade estratificada, os nobres 

gozavam de um dos mais curiosos privilégios: a ostentação da honra. E o que seria essa 

honra? 

Antes de qualquer coisa, devemos assinalar os dois tipos de honra existentes naquela 

época. Um tipo de honra, nomeada em espanhol como “honor”, era uma virtude objetiva, 

herdada, enquanto que a outro tipo, em espanhol “honra”, era de caráter subjetivo, se merecia, 

e se conseguia mediante as próprias ações e era concedida pelos demais membros do grupo 

social, pois se encontrava vinculada à opinião alheia, ao conceito que os demais tinham do 

indivíduo. Lope expressa essa ideia em Los Comendadores de Córdoba: 
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VEINTICUATRO: ¿Sabes que es honra?  

RODRIGO: Sé que es una cosa  que no la tiene el hombre.  

          Bien has dicho: 

                   Honra es aquello que consiste en otro. 

         Ningún hombre es honrado por sí mismo, que del otro recibe la honra de                                    

un hombre
56

 

 

VENTICUATRO: Ser virtuoso un hombre y tener méritos  

                             No es ser honrado, pero dar las causas 

                              Para que los que trata le den honra
57

 

 

 

A honra era a consideração e a estima de que o indivíduo se fazia merecedor perante a 

sociedade. Havia também outro tipo de honra, que era ao patrimônio que se herdava da 

família, através do sangue (as classes mais modestas não tinham acesso a esse bem), e que 

tinha seu fundamento na virtude dos antepassados, sobretudo na “pureza”, que consistia em 

que esses antepassados não tivessem se misturado com judeus nem muçulmanos, ou seja, 

tinham o chamado “sangue puro”.  

Porém, existiam grupos muito próximos à nobreza, como eram os burgueses e a nova 

aristocracia, que haviam alcançado sua fortuna com atividades de homens de outras religiões. 

Sabe-se que é característico da linhagem judia trabalhar com finanças e com profissões de 

pouca agitação e pouco movimento. Ao casar-se com cristãos, estes e seus descendentes 

haviam continuado tais tarefas, de modo que acumularam tanta riqueza, que puderam adquirir 

títulos de nobreza. A linhagem dos lavradores, que se dedicava a um trabalho diferente dos 

judeus e cristãos novos, ostentava sua condição de cristãos velhos.  

Em consequência disso, os “mais honrados” eram aqueles nobres de antiga estirpe, que 

jamais se misturaram com sangue judeu ou muçulmano. Porém entre eles também havia 

cristão novos que escondiam sua procedência, enquanto que entre os lavradores foi 

extraordinariamente difícil que se desse a circunstância de mistura com outras religiões, já 

que era muito estranho que judeus e muçulmanos se dedicassem à agricultura. 

Os conceitos de honra (honor) e honra (honra), correspondem respectivamente ao que 

G. Correa chamou de honra vertical (a que é inerente à posição social do indivíduo em escala 

social, a que existe em virtude do nascimento), e honra horizontal (a que se refere às 

complexas relações entre os membros da comunidade no sentido horizontal do grupo. Tal 
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 Obras de Lope de Vega, ed. De la Academia, vol XI, jorn. III. Página 290. 
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 Ibid. 
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conceito de honra poderia então ser definido como fama ou reputação e era baseada 

totalmente na opinião que os demais tivessem da pessoa).
58

 

Desde épocas antigas, a honra se equiparava à vida, até o ponto em que se estimava 

tanto um bem como o outro, de maneira que à menor perda de honra, se fazia a reparação, 

ainda que esta supusesse a perda da vida. A vida não era desejada se não fosse com honra. 

Este pressuposto prevaleceu não só durante a Idade Média, como continuou no Barroco.
59

 

A honra era, portanto, sinal de identidade, de pertença a um grupo social concreto. Sua 

perda supunha também o estranhamento do grupo.
60

  

As causas pelas quais se perdia a honra podiam ser próprias (um ato de covardia, um 

roubo, etc.) ou alheias (o adultério da esposa, por exemplo).
61

 A maneira de recuperá-la estava 

perfeitamente regulamentada pela tradição. Se a desonra viesse por meio da sedução de uma 

filha solteira, a solução era casá-la com o sedutor ou matá-lo e enclausurar a moça num 

convento; se se tratasse de uma mulher casada, o marido deveria travar um duelo com o 

adúltero, matá-lo e matar todos os que o houvessem ajudado a cometer o ato (criados, 

alcoviteiras e também a esposa). Do contrário, as penalidades recairiam sobre o desonrado. 

 A reparação da honra contava, além dessas, com várias normas que tinham que ser 

respeitadas. 
62

 a reparação teria que ser “justa, diligente e universal” isto é, elaborada por 

aqueles que tinham honra, ou seja, os nobres. Dessa maneira que o que infringisse o código de 

conduta da honra deveria ser morto, a não ser que se tratasse do rei, pois nesse caso, o 

interesse particular predominaria sobre a honra particular. Nesse caso, o desonrado não teria 

como vingar-se. 

 No contexto da comédia de Lope de Vega, o que era patrimônio exclusivo dos nobres 

(a honra e seu direito de recuperá-la) passa a ser um bem a que tem acesso um camponês rico 

– Peribáñez. O dramaturgo torna possível a vingança quando dá a seu personagem vários 

atributos, a saber: 

1º ) É cristão velho: 

 

Yo soy um hombre 

                                          aunque de villana casta 

limpio de sangre, y jamás 

de hebrea o mora manchada ( vv. 947-950) 

 

                                                 
58

 G. Correa, “El doble aspecto de la honra em el teatro del siglo XVII”, em  Hispanic Review, XXVII, 1958, 

págs. 100 e 101. 
59

 Esta ideia encontra-se já separa na obra Partidas. Cfr. La Partida II, Título XIII, Ley 4. 
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 G. Correa, art. cit. págs. 104-105. 
61

 Cfr. Menéndez Pidal, op. cit., pág. 146 
62

 Cfr. Menéndez Pidal, op. Cit. , pág. 147-149. 
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2º ) É armado cavaleiro e nomeado capitão de uma tropa: 
 

   Vos me ceñisteis espada, 

Con que ya entiendo de honor; 

Que antes yo pienso, señor, 

Que entendiera poco o nada (vv. 197-200). 

 

 

3º ) É o mais rico dos camponeses e o de maior prestígio: 

 
Es Peribáñez, labrador de Ocaña, 

Cristiano viejo, y rico, hombre tenido 

En gran veneración de sus iguales, 

Y que, si se quisiese alçar agora 

En esta villa, seguirán su nombre 

Cuantos salen al campo con su arado, 

Porque es, aunque villano, muy honrado (vv. 823-830) 

…………………………………… 

Fui el mejor de mis iguales (v. 951) 

 

 

 

3.3. A temática do amor 

 

 O amor é o elo de união entre os personagens protagonistas da obra—Casilda, 

Peribáñez e o Comendador. É como algo que estimula e faz com que dele brotem outras 

virtudes nobres, como a coragem, a generosidade, e o espírito de aventura. O amor é algo 

irracional e incontrolável, que leva os protagonistas a cometerem ações, em algumas 

situações, até então inimagináveis, que às vezes terminam em tragédias, mas estas são 

consideradas como destino das almas. 

 Em Peribáñez, o amor aparece em diversos momentos e, além disso, se mesclam o 

amor cortês e o amor entre camponeses, assim como a comédia com a tragédia. 

 

 
3.3.1 O amor entre Casilda e Peribáñez 

 

 

 Uma das formas mais claras do amor já aparece desde o início da obra, com o 

casamento dos camponeses. Peribáñez elogia sua terra natal e sua futura esposa. 

 Na cena IX, I Jornada, Casilda indaga a Peribáñez: 

 

?Que há de tener para buena uma mujer? 

 

Responde-lhe Peribáñez com o alfabeto de uma jovem esposa idealizada, isto é, a 

própria Casilda. 
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“CASILDA:    [...] ¿qué ha de tener para buena 

una mujer?[...] 

PERIBÄÑEZ: [...] amar y honrar a su marido 

es letra de este abecé, 

siendo buena por la B 

que es todo el bien que te pido, 

hárate cuerda la C, 

la D dulce, y entendida 

la E, y la F en la vida  

firme, fuerte y de gran fé. 

La G grave, y para honrada 

la H, que con la I 

te hará ilustre, si de ti 

queda mi casa ilustrada. 

Limpia serás por la L, 

y por la M maestra 

de tus hijos, cual lo muestra  

quien de sus vicios se duele. 

La N te enseña un no 

a solicitudes locas  

que estreno, que aprenden pocas, 

Está en la N y la O. 

La P te hará pensativa 

la Q bienquista, la R 

con tal razón, que destierre 

todo locura excesiva 

solícita te ha de hacer 

de mí regalo la S, 

la T tal que no pudiese 

hallarse mejor mujer. 

La V te hará verdadera, 

la X buena cristiana, 

letra que en la vida humana 

has de aprender la primera. 

Por la Z has de guardarte 

de ser zelosa, que es cosa 

que nuestra paz amorosa 

puede, Casilda, quitarte. [...] 

Aprende este canto llano 

Que, con aquesta cartilla, 

Tú serás flor de la villa, 

Y yo el más nobre villano.  

      CASILDA:       Estudiaré, por servirte 

     Las letras de ese abecé; 

     Pero dime si podré 

     Otro, mi Pedro, dezirte, 

     Si no es acaso licencia  

PERIBÁÑEZ: antes yo me huelgo di; 

que quiero aprender de ti. 

CASILDA:      La primera letra es A, 

Que altanero no has de ser; 

Por la b no me has de hacer  

Burla para siempre ya. 

La C te hará compañero 

en mis trabajos; la D 

Dadivoso, por la fe 

con que regalarte espero. 

La F de fácil trato 
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La G galán para mí, 

La H honesto, y la I 

sin pensamiento de ingrato. 

Por la L liberal 

y por la M el mejor 

marido que tuvo amor, 

porque es el mayor caudal, 

Por la N no serás  

necio, que es fuerte castigo; 

Por la O sólo conmigo 

todas las horas tendrás 

Por la P me has de hacer obras 

de padre; porque quererme 

en la obligación que cobras. 

Por la R regalarme, 

y por la S servirme, 

Por la T tenerte firme, 

Por la V verdad tratarme; 

Por la X con abiertos  

brazos imitarla ansí. 

Y como estamos aquí 

estemos después de muertos. [...]”  

(vv. 406-488) 

 

 Nestes versos há, mais uma vez, uma clara demonstração do amor entre os 

personagens. 

Na cena XXIII, é utilizada uma linguagem de carinho entre os personagens 

protagonistas, que já estavam há algum tempo sem se verem, pelo motivo da viagem a 

Toledo. 

 

 
“PERIBÁÑEZ: ¡Esposa! 

CASILDA: ¡Luz de mi alma! 

PERIBÁÑEZ: ¿Estás buena? 

CASILDA: Estoy sin ti. 

                  ¿Vienes bueno? 

PERIBÁÑEZ:  El verte basta. 

Para que salud me sobre [...]”  

(Cena XXIII, vs.939-945) 

 

 

 

Depois, Peribáñez entrega a Casilda os poucos presentes que pode trazer-lhe de 

Toledo, coisa que sua amada esperava ansiosamente. Estes presentes são mais uma 

demonstração de amor. 

Outro momento de profunda declaração de amor é a despedida de Peribáñez quando 

vai partir de Ocaña, e Casilda lhe dá um uma lenço negro, para que o carregue consigo na 

guerra. 
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Uma última manifestação de amor entre os dois está na cena XX, onde Peribáñez 

conta a Casilda que matou Inés e Luxan: 

 

     
(Vuelve PERIBÁÑEZ; CASILDA) 

 

CASILDA: No hay sangre donde hay honor. 

PERIBÁÑEZ : Cayeron en el portal. 

CASILDA: Muy justo ha sido el castigo. 

PERIBÁÑEZ: ¿No irás, Casilda, conmigo? 

CASILDA: Tuya soy al bien o al mal. 

PERIBÁÑEZ: A las hancas dessa yegua 

                                                                      amanecerás conmigoen Toledo 

CASILDA: Y a pie, digo. 

PERIBÁÑEZ: Tierra en medio es buena tregua  

en todo acontecimiento, 

y no guardar al rigor. 

CASILDA: Dios haya el Comendador. 

      Matóle su atrevimiento.”       

(Cena XX, p.189) 

 

 

 Casilda, como boa esposa, apoia seu marido em suas decisões, mesmo que seja, como 

neste caso, algo trágico, como dois assassinatos, porém ela sabe que Peribáñez o fez por ela, e 

como está apaixonada, não tem outro julgamento que a faça pensar que o que acabara de 

acontecer tenha sido algo que poderia prejudicar muita gente (mesmo que a questão da honra 

fosse a justificativa para tais atos). 

 O amor que os une é tão forte, que nem sequer o Comendador, com seu poder e 

riqueza consegue separá-los, porque ambos se mostram fiéis em seu matrimônio. O amor 

chama a honra de Peribáñez, que como homem, sente o dever de vingar-se de quem, por causa 

do amor, lhe roubou sua honra.  

 

3.3.2 O amor que gera o conflito entre Peribáñez e o Comendador 

 

A alegria na festa do casamento é interrompida por vozes e ruídos, na cena III e 

Bartolo informa ao leitor/espectador: 

 
[...] 

El Nuesso Comendador, 

Señor de Ocaña y su tierra, 

Bizarro a picarle cierra, 

Más gallardo que un azor. 

¡Juro a mí, si no tuviera 

Cintero el novillo!...  

  (p.76, vv.186-189) 
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O acidente com o Comendador, índice, augúrio negativo, se esclarece como nos 

informa a didascália explícita, voz do dramaturgo, na cena VI: 

 

 
(EL COMENDADOR, entre algunos labradores; dos lacayos, de librea, Marín y 

LUXÁN; borceguís, capa y gorra.) (p.71) 

 

Termina a cena e lemos a voz do dramaturgo: 

[Vase BARTOLO. Ponen una silla al COMENDADOR] (p.71) 

  

Na dinâmica dos personagens em cena, [Vanse LUJÁN y MARÍN], ouvimos, então, a voz de 

Casilda: 

Id vos, porque me parece, 

Pedro, que algo vuelve en sí, 

Y traed agua        

  (p.72, vv.284-286) 

 

 

 Na réplica de Peribáñez, observamos o seu desagrado pelo acidente com o 

Comendador: 

Se aquí el Comendador muriese, 

No vivo más en Ocaña. 

¡Maldita la fiesta sea! 

(p.72, vv.287-290) 

 

 

 A exclamativa maldição de Peribáñez é também índice, não apenas da possibilidade da 

morte do Comendador. É também a voz que vai constituir o triângulo amoroso da infelicidade 

do lavrador, poi se o amor entre os jovens recém-casados indiciava que seriam felizes para 

sempre, a intromissão do Comendador faz com que esse amor tenha historia. 

 No desenvolvimento da ação, a didascália explícita nos informa: 

 

 
(Vanse todos. Queden CASILDA y el COMENDADOR en una silla, y ella 

tomándole las manos) (p.72) 
 

 A cena é uma pintura onde estão a jovem camponesa, noiva recém-casada e o 

Comendador, a quem ela toma as mãos. 

 É através da voz de Casilda que o Comendador é apresentado ao leitor/espectador.  

 

  

 
CASILDA: ¡Oh, qué mal [el mal] se emplea  

En quien la flor de España 

¡Ah, gallardo caballero! 

¡Ah valiente lidiador! 
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¿Sois vos quien daba temor 

Con ese desnudo azero 

A los moros de Granada? 

¿Sois vos quien tantos mató? 

¡Una soga derribó 

A quien no pudo su espada! 

Con soga os hiere la muerte; 

Mas será por ser ladrón 

De la gloria y opinión 

 De tanto capitán fuerte 

 ¡Ah señor Comendador!  

 (p.72, vv.290-304) 

 

 

Toda a expressão de Casilda é de enaltecimento ao jovem Comendador, cuja fama 

chegou também junto aos camponeses: “gallardo caballero”, “valiente lidador”, “temor 

de los morros”, modelo de glória e opinião para outros capitães. 

Destacamos o diálogo entre o Comendador e Casilda. Nas perguntas e exclamações o 

leitor/espectador conhece a causa do acidente com o Comendador e o seu primeiro 

encantamento por Casilda.  

 

 
COM. : Hoy [a ella] pasa 

todo el humano tesoro. 

Estuve muerto en el suelo, 

y como ya lo creí 

cuando los ojos abrí, 

pensé que estaba en el cielo. 

Desengañadme, por Dios; 

que es justo pensar que sea  

cielo donde un hombre vea 

que hay ángeles como vos.  

(p. 73-74, vv.314-323) 

 

 

Na réplica do Comendador, destacamos, em seu recente despertar do desmaio que ele 

se pensa no céu, estando diante de um anjo, Casilda. Sua expressão confirma a réplica do 

Cura: 

 

 
CURA: Bien es que a Dios se atrebuya 

Que en el reino de Toledo 

No hay cara como la suya  

(p.59, vv.31-33) 

 

 

 A paixão do Comendador por Casilda pouco a pouco se evidencia. Leonardo, o criado, 

na cena X, em aparte, demonstra sua supresa com o estado de ânimo do enamorado jovem 

Comendador. 
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O Comendador acredita que está no céu, já que se encontra com uma mulher tão bela 

(Casilda) y lhe diz que ela é como um anjo do céu: 

 

 
LEONARDO: ¿En qué ha de parar esto? 

Cuando se siente mejor, 

tiene más melancolía, 

y se quexa sin dolor; 

suspiros al aire envía. 

¡Mátenme si no es amor!”  

(p.82, vv.516-521) 

 

 

O Comendador na cena XI, em solilóquio, pinta seu primeiro retrato da jovem Casilda, 

como veremos mais adiante. E, ao final, declara seu amor. 

 
 

Por su azadón trocara  

Mi dorada cuchilla, 

A Ocaña tu casilla, 

Casa en que el sol repara. 

¡Dichoso tú, que tienes 

En la trox de tu echo tantos bienes!  

(p.83, vv.552-557) 

 

  

 Em cena, (XII), já é a paixão intensa por Casilda que se declara no diálogo com o 

criado Luján.  

 

COMENDADOR: Muerto estoy, matóme un rayo, 

Aún dura, Luján en mí 

La fuerça de aquel desmayo. 

LUJÁN: ¿Todavía persevera, 

Y aquella pasión te dura?  

(p.84, vv.560-564) 

 

 

Retrocedemos ao final da cena IX, quando Casilda expressa a Peribáñez seu desejo de 

ir a Toledo, como lemos o diálogo entre eles. 

 

 
CASILDA: El día de la Assumpción  

se acerca; tengo desseo 

de ir a Toledo, y creo 

que no es gusto, es devoción 

de ver la imagen también 

del Sagrario, que aquel día]sale en processión 

PERIBÁÑEZ:   La mía  

es tu voluntad, mi bien. 

Tratemos de la partida  

(p.80-81, vv. 496-504) 
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 Observamos a mudança de espaços na cena XXII, quando Casilda se encontra na festa 

em Toledo. É então que a paixão do Comendador quer materializar o objeto de seu desejo. A 

voz do dramaturgo nos informa: 

 

(LUJÁN entre con un PINTOR) 

 

[...] 

LUJÁN: Señor, aquí está el Pintor 

COM: ¡Oh amigo! 

PINTOR: A servirte vengo 

COM: ¿Traes el naipe y colores?
63

 

     PINTOR: Sabiendo tu pensamiento, 

     Colores y naipe trago.  

(p.104, vv.1009-1010) 

 

 

 No diálogo com o Pintor, o Comendador declara então o descumprimento de uma lei 

maior - Não desejar a mulher do próximo -. Por isso, observa e indica, dentre as três 

lavradoras, qual deve ser pintada: 

 

 

COMENDADOR: Pues, con notable secreto, 

De aquellas tres labradoras 

Me retrata la de en medio, 

Luego que en cualquier lugar 

Tomen con espacio assiento.  

(p.104, vv. 1011-1015) 

 

 

Seguem-se as instruções para a pintura secreta da bela camponesa Casilda, cujo retrato 

será visto oportunamente nas nossas próximas considerações. 

 

3.4 Os retratos em Peribánez: expressão de teatralidade  

 

          O retrato, signo verbal no texto, e nas réplicas dos personagens Peribáñez e Casilda, 

ícone na representação e no espaço cênico, é unidade temática mínima em muitas obras do 

teatro do Século de Ouro. O valor plástico dos retratos pintados, e a centralização no visual 

acompanhado das sensações de gosto, tato e olfato nos levam ao título de teatralidade, já que 

a pintura de um retrato move a ação, estabelece as tensões, permite ao leitor-espectador 

descobrir a estreita relação entre poesia e pintura. 

                                                 
63

 Naipe se usa aqui para designar uma cartolina pequena em que se costumavam traçar os desenhos dos quadros, 

conforme nos informa Juan María Marín, 2006, p. 104. 
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 É, pois, dialogando com a arte do teatro e da pintura e sob essa perspectiva, que 

refletimos sobre Peribáñez y El Comendaor de Ocaña. Temos nela primeiramente o dêitico 

de Casilda e Peribáñez, mostrado ao leitor-espectador, pintado por signos verbais, ícones dos 

personagens em cena. São os primeiros retratos dos protagonistas, já que Casilda vai ter o seu 

segundo retrato. O retrato da jovem esposa vai ultrapassar os limites da simples imitação da 

natureza, como veremos. 

 O retrato faz parte ou estabelece a tensão amorosa entre os personagens. Ter o retrato 

da pessoa amada é tê-la presente, é indicador de fidelidade ou infidelidade. “Em Peribáñez, 

desde a afirmativa do pintor –”... pero yo me atrevo /a la que se parezca mucho”(p.105, vv 

1016-1018), até a exigência do cliente, o Comendador-retrata pintor, al cielo,/ todo bordado 

de nubes, / retrata um prado ameno/ todo cubierto de flores (p.105, vv. 1037-1039) --,  

observamos a idealização da modelo na pintura em sua relação entre os signos da natureza e  a 

retratada Casilda. 

 Os signos verbais das réplicas das personagens serão ícones—o retrato da 

camponesa— na representação. Na casa do Comendador, o retrato estará no lugar da 

modelo— a mulher de Peribáñez—pela impossibilidade de ter seu amor correspondido. 

Declara, pois, o nobre: “pues con el vivo no puedo / Viviré con el pintado”. (p.115).  

 Na “situação” 1 do 1º Ato, logo começará o casamento. A beleza na noiva é citada 

pelo padre, como vimos anteriormente:  

 

Bien es que a Dios se atribuya, 

Que en el reino de Toledo 

No hay cara como la suya  

(p.59) 

 

 Casilda, criada à imagem de Deus, confirma a perfeição do Criador, pois excede todas 

as criaturas. É vista, admirada por todos em sua beleza, e é digna de ser objeto da arte do 

pintor. Na jovem camponesa, o que excede a natureza humana, pois é única em Toledo, é ser 

espelho da criação divina. 

 No primeiro retrato de Casilda, Peribáñez a compara com o que para eles era o mais 

conhecido: o campo. O camponês compara a superioridade de sua noiva com elementos da 

natureza integrados à sua atividade de lavrador. Seu marido a apresenta ao leitor-espectador 

em relações espaciais onde as cores e a luz e a alba de maio, quer dizer, as qualidades 

naturais, não superam a beleza da esposa.  
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PERIBÁÑEZ: Casilda, mientras no puedas 

excederme en afición, 

no con palabras me excedas. 

Toda esta villa de Ocaña 

poner quisiera a tus pies, 

y aun todo aquello que baña 

Tajo hasta ser portugués, 

entrando en el mar de España. 

El olivar más cargado 

de aceitunas me parece 

menos hermoso, y el prado 

que por el mayo florece, 

sólo del alba pisado.  

(p. 60,1) 

 

 

O camponês compara a superioridade de sua noiva com elementos da naturaleza, 

elementos integrados a sua atividade de lavrador. Ejemplifiquemos:  

 

 
PER.-........................... 

El olivar más cargado 

de aceitunas me parece 

menos hermoso, y el prado 

que por el mayo florece, 

sólo del alba pisado. 

No hay camuesa que se afeite 

que no rinda ventaja, 

ni rubio y dorado aceite 

conservado en tinaja, 

que me cause más deleite. 

Ni el vino blanco imagino 

de cuarenta años tan fino 

como tu boca olorosa; 

que como al señor la rosa, 

le huele al villano al vino. 

Cepas que en diciembre arranco 

y en octubre dulce mosto, 

ni mayo de lluvias franco, 

ni por fines de agosto 

la parva de trigo blanco 

igualan a ver presente 

en mi casa un bien, que ha sido 

prevención más excelente 

para el invierno aterido 

y para el verano ardiente.  

(p.60, 1) 

 

 

 A réplica da jovem mulher, simples e ingênua, revela os signos/índices do espaço 

social em que vivem ela e seu marido, e traduzem a alegria da festa.  

 

 
CASILDA: Pues yo ¿cómo te diré 

lo menos que miro en 

que lo más del alma fue? 
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Jamás en el baile oí 

son que me bullese el pie, 

que tal placer me causase 

cuando el tamboril sonase, 

por más que el tamborilero 

chíllase con el guarguero 

 y con el palo tocase. 

En mañana de San Juan 

nunca más placer me hicieron 

la verbena y arrayán, 

ni los relinchos me dieron 

el que tus voces me dan. 

¿Cuál adufe bien templado, 

cuál salterio te ha igualado? 

¿Cuál pendón de procesión, 

con sus borlas y cordón, 

 a tu sombrero chapado? 

No hay pies con zapatos nuevos 

como agradan tus amores; 

eres entre mil mancebos 

hornazo en Pascua de Flores 

 con sus picos y sus huevos. 

Pareces en verde prado 

toro bravo y rojo echado; 

pareces camisa nueva, 

que entre jazmines se lleva 

en azafate dorado. 

Pareces cirio pascual 

y mazapán de bautismo, 

con capillo de cendal, 

y paréceste a ti mismo, 

porque no tienes igual   

(p. 62) 

 

O signo temporal “mañana de San Juan”—la verbena a alegria popular da festa-, e, em 

“arrayán” o aroma, o mirto, com o sentido do olfato demonstra a harmonia com a natureza. 

 Na enumeração dos signos/índices da festa a jovem camponesa compara o “sombrero” 

de seu marido ao “pendón de procesión”; ali “borlas y cordón” se diferenciam de seu 

“sombrero chapado”. 

 O prazer quase infantil do camponês – “No hay pies em zapatos nuevos”. —é a 

comparação para o amor entre o jovem casal. Há, na réplica de Casilda, não só a simplicidade 

da mulher do campo, mas a pureza. 

 Depois de todas as comparações delicadas com a natureza, se indicia a sensualidade e 

a masculinidade de seu marido: “Pareces em verde prado/toro bravo y rojo echado”. 

 Em seguida, se completam as comparações de Casilda: “Pareces círio...”, quer dizer, 

vela de cera de um pavio, larga e grossa e, além disso, “pascual”, um círio muito grosso. A 

camponesa mostra o retrato de seu marido: comprido e grosso, alto e forte. O retrato se 

completa: Peribáñez traz a cabeça coberta; -- “el sombrero chapado” e “el cepillo de cendal” 
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formalizam a iconicidade de seu traje. E finaliza a comparação, na que, o retrato do camponês 

é inigualável, como afirma: “porque no tienes igual”. 

 O dêitico se mostra e em termos formais se trata de um retrato de um homem e de uma 

mulher. E Lope, poeta-pintor, adota um meio convencional para pôr lado a lado a beleza do 

Matrimônio e confima a pintura dos retratos dos camponeses protagonistas com as 

comparações com natureza, comparações com o que é o mais conhecido o pelo jovem casal. 

Na situação XI, depois de estar a sós com Casilda, o Comendador pinta a camponesa e 

se formaliza mais um retrato dela.  

 
Hermosa labradora, 

Más bella, más lucida, 

Que ya de sol vestida 

La colorada aurora; 

Sierra de blanca nieve 

Que los rayos de amor vence 

Parece que cogiste [se atreve; 

Con esas blancas manos 

En los campos lozanos, 

Que el mayo adorna y viste 

Cuantas flores agora 

Céfiro engendra en el  

[Regazo de Flora 

………………………….. 

Yo vi de tu alabanza 

Nacer al corazón verde esperanza   

(p.82) 

  

Nos 4 primeiros versos, o Comendador enaltece a beleza de Casilda e compara a luz 

de sua juventude superior a da “colorada aurora”.  Nos versos seguintes, o sujeito poético 

mostra os raios de amor de sua juventude se atrever a vencer a resistência de Casilda, que ele 

compara como “sierra de blanca nieve”. E nos apresenta Casilda, jovem primaveril, e a 

compara com Flora. Como nos referirmos anteriormente, de acordo com Alberti, não 

podemos ver nada que não seja iluminado e colorido. Portanto, Casilda nos é apresentada com 

luzes e cores, evidência de sua beleza. Observamos então a grande relação entre as luzes e as 

cores, pois no retrato de Casilda, as luzes de sua juventude mostram as cores de sua beleza. 

Logo, há luz, há cores, há beleza.  

 Segue-se o diálogo entre o COMENDADOR e LUJÁN, seu criado; o nobre confessa 

sua paixão:  

 

 
COM.- Muerto estoy, matóme un rayo;           

aún dura, Luján en mi 

la fuerza de aquel desmayo. 

LUJ.- ¿Todavía persevera, 
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y aquella pasión te dura? 

COM.- Como va el fuego a la esfera, 

el alma a tanta hermosura 

sube cobarde y ligera.  

(p.84, 1) 

 

 Na “situação” XVIII, o apaixonado nobre explica a seu criado, pois como assinala 

Ovídio em Ars amatoria a perseverança é necessária: 

 

 

COM.-........................... 

  que quiero ir a Toledo rebozado 

  porque me lleva el alma esta villana. 

  ........................................... 

  porque este ardor con verla se mitiga. (p.99, 2) 

  

 

Por causa disso, ainda no primeiro ato, “situação” XXII, lemos o diálogo entre o 

Comendador e o Pintor: 

   
COM.- ¿Traes el naipe y colores? 

PINT.- Sabiendo tu pensamiento 

  colores y naipe traigo. 

COM.- Pues con notable secreto 

de aquellas tres labradoras 

  me retrata la de en medio 

  luego que en cualquier lugar 

  tomen asiento. 

PINT.-Que será dificultoso 

  temo; pero yo me atrevo 

  a que se parezca mucho. 

COM.-Pues advierte lo que quiero. 

  Si se parece en el naipe, 

  deste retrato pequeño 

  quiero que hagas uno grande 

  con más espacio en un lienzo. 

PINT.-¿Quiéreslo entero? 

COM.-                             No tanto: 

  basta de medio cuerpo, 

  mas con las mismas patenas, 

  sartas, camisa y sayuelo.  

......................................... 

PINT.-   Ocasión tenemos. 

  Yo haré el retrato. 

.....................................      

PINT.- Cierto que es bella en extremo. 

...................................... 

PINT.- La luz faltará muy presto. 

COM. No lo temas; que otro sol 

  tiene en sus ojos serenos, 

  siendo estrellas para ti, 

  para mi rayos de fuego.  

  (p.104, 2)  

 

E é o Comendador, na mesma “situação” ou cena XXII, quem define o retrato à 

pergunta do Pintor: 
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.-¿Quiéreslo entero? 

COM.-                    No tanto: 

  Basta que de médio cuerpo, 

  Mas com las mismas patenas, 

  Sartas, camisa y sayuelo.  

 (p.105, 1) 

 

No diálogo entre o Comendador o Pintor, na mesma situação XXII, na afirmativa 

deste – “... pero yo me atrevo / a que se parezca mucho—“ e a resposta do nobre – “... si se 

parece em el naipe”—, o desejo do apaixonado se expressa: que o retrato se pareça com a 

modelo; a arte deve imitar a natureza, expressar a individualidade da retratada, sua 

semelhança na representação pictórica, na representação. 

Na situação III, do 2º Ato, vemos o diálogo entre o Comendador e Leonardo, seu 

criado: 

 

  COM.- ¡Ay Leonardo! ¡Si mi suerte 

 al imposible inhumano 

  de aqueste desdén villano,                     

  roca del mar siempre fuerte, 

  hallase fácil camino! 

LEO.- ¿Tan ingrata te responde? 

COM.-Seguila, ya sabes donde, 

  sombra de su sol divino; 

  y en viendo que me quitaba 

  el rebozo,............................ 

  ................................ y hacía 

  su furia y desdén mayores. 

  Con efecto desiguales, 

  yo con los humildes ojos 

  mostraba que sus enojos 

  me daban golpes mortales. 

   En todo me parecía 

   que aumentaba su hermosura.  
   COMENDADOR: y atrevióse mi locura, 

Leonardo, a llamar un día 

un pintor, que retrató 

en un naipe su desdén. 

LEONARDO: Y ¿parecióse? 

COMENDADOR: Tan bien, 

que después me le pasó 

a un lienzo grande, que quiero 

tener donde siempre esté 

a mis ojos, y me dé 

más favor que el verdadero. 

Pienso que estará acabado, 

tú irás por él a Toledo; 

pues con el vivo no puedo, 

viviré con el pintado.  

(p.115) 
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 A expectativa do criado está na pregunta: Y, ¿parecióse? Expectativa de uma 

reprodução fiel que nos revele como era realmente a modelo, já que a comprovabilidade da 

semelhança passou a ser, pois um critério essencial na pintura de retratos da Baixa Idade 

Média e do Renascimento.
64

 A arte do pintor: “... retrató/ em um naipe su desdén” é superação 

da expectativa, pois representa o estado psicológico de Casilda.  A expressão de desdém, 

podemos crer, satisfaz a paixão do nobre, e, talvez, dá melhor encanto à retratada. 

 Vejamos a situação XIII: 

  
 Vanse todos relinchando. Salen PERIBÁÑEZ, y el PINTOR y ANTÓN 

 

PERIBÁÑEZ: Entre las tablas que vi 

de devoción o retratos, 

adonde menos ingratos 

los pinceles conocí, 

una he visto que me agrada 

o porque tiene primor, 

o porque soy labrador 

y lo es también la pintada. 

Y pues ya se concertó 

el aderezo del santo, 

reciba yo favor tanto 

que vuelva a mirarla yo. 

PINTOR: Vos tenéis mucha razón, 

que es bella la labradora.  

…………………………. 

PERIBÁÑEZ: Un ángel veréis.  

(p.133) 

  

 

A arte do pintor não cumpre com a semelhança e a verossimilhança. Peribáñez não 

reconhece sua mulher. No olhar do marido, só o traje, sigo/índice do nível social da pintada, 

se detém na memória do camponês. O pintor escolhido pelo Comendador confirma a 

afirmação de Pacheco e Dolce: “... Procure el pintor que sus figuras muevan los ánimos, 

algunas turbándolos, otras alegrándolos” . 

Sigamos com a “situação” XIV. Na cena estão PERIBÁÑEZ, ANTÓN: 

 

 
- Bien sé yo por qué miráis 

 la villana con cuidado. 

PER.-Sólo el traje me le ha dado; 

ANTÓN: Pedro, vos sois su marido,  

a vos os está más bien 

 alabarla que no a mí.  

(p.134) 

 

E observa ANTÓN, na mesma“situação” XIV: 

                                                 
64

 Schneider, Norbert, A Arte do Retrato, Colonia Taschen, 1997, p.12. 
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-Pienso que os ha parecido 

  que parece a vuestra esposa. 

PER.- ¿Es Casilda tan hermosa? .  

(p.134) 

 

 

 A voz do dramaturgo informa ao leitor/espectador, na cena XV: 

 

 
El PINTOR, con un retrato grande de CASILDA; dichos. 

 

PER.-                 Que es notable. 

  ¿No os agrada, Antón? 

ANTÓN.-                           Es cosa 

  a vuestros ojos hermosa, 

  y a los del mundo admirable.  

 (p.134, 1) 

 

 

Nas situações XIV e XV, se materializa o ícone, e se mostra a cena para o leitor-

espectador o admirável retrato de Casilda, irreconhecível a seu marido. 

E afirmamos com Pacheco: “Porque es cierto que la pintura hermosa, con la propiedad 

que pide cada sujeto, es la que entre todas se lleva la ventaja, y generalmente agrada a todos, 

sabios e ignorantes.”
65

 

A arte do pintor não cumpre com a semelhança e a verossimilhança. Peribáñez não 

reconhece sua mulher. No olhar do marido, só o traje, sigo/índice do nível social da pintada, 

se detém na memória do camponês. O pintor escolhido pelo Comendador confirma a 

afirmação de Pacheco e Dolce: “... Procure el pintor que sus figuras mueven los ánimos, 

algunas turbándolos, otras alegrándolos”.  

 Admirável em sua beleza e em seu traje “… mas con las mismas patenas, /sartas, 

camisa y sayuelo”. Camponesa modelo, modelo retratada, beleza única, divina: “...Bien es que 

a Dios se atribuya”. E observamos com Alberti: “não se pode conceber nada tão precioso que 

não tenha se tornado muito mais caro e gracioso pela pintura”.  

 Em Peribáñez, a perfeição da arte mostra que qualquer grande pintor verá suas obras 

adoradas, mas a beleza divina da retratada faz esquecer o artista “que se considera quase 

como um deus”
66

. E a divindade do pintor cuja arte se reconhece por sua obra está no 

admirável retrato de Casilda.  

 O dêitico feito pelo poeta-pintor Lope de Vega, cuja beleza idealizada evidencia a 

relação entre a pintura e os signos da natureza; retrato cuja beleza divina da retratada contém 
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a força divina de fazê-la presente. A pintura será a poesia imaginada pelo Comendador 

amante. Casilda pintora retrata seu Peribáñez num espaço festivo e destaca os sentidos da 

visão, da audição, do olfato e, acima de tudo, a elegância de seu marido camponês. O 

Comendador também apresenta seu retrato da bela camponesa, em cuja pintura se destacam as 

cores e as luzes, confirmando a teoria de Alberti. 

E se pensamos o retrato como unidade temática mínima, motivo, nas obras teatrais do 

século XVII, nos cabe trazer algumas reflexões sobre a relação entre poesia e pintura.  

Diz-nos Alberti, no livro terceiro do seu Della Pintura, que gostaria de ver ainda 

aquelas três irmãs as que Hesíodo deu nomes de Egle, Eufrosine y Talia, que eram pintadas 

dando-se as mãos umas às outras e rindo… Com elas, entende-se a generosidade, pois uma 

delas dava, a outra recebia e a terceira devolvia o favor recebido. Essas etapas devem existir 

em toda generosidade perfeita. E Alberti aconselha a todo pintor que seja íntimo dos poetas, 

dos retóricos e de outros iguais conhecedores das letras. Pois eles, afirma ele, vão 

proporcionar novas invenções ou, pelo menos, ajudarão na composição de uma bela historia 

(ALBERTI, 1989, p.130).                                                                          

E trazemos, pois a definição de Pacheco “la pintura es arte, pues tiene por ejemplar 

objetivo, y por reglas de sus obras a la mesma naturaleza, procurando siempre imitarla en la 

cantidad, relieve y color de las cosas, y esto hace valiéndose de la geometría, aritmética, 

perspectiva y filosofía natural con infalible y cierta razón” (PACHECO, 1990, p.77).  

E para Carducho “La pintura es quien artificiosamente imita la Naturaleza, porque 

mediante su ingenioso artificio, vemos, entendemos todo lo que con la misma verdad nos 

enseña y demuestra la propia Naturaleza, de formas, cuerpos, afectos y casos” (CARDUCHO, 

1971,p..151). E, continuando, o autor  declara que, como vai falar da“Pintura obrada”, a 

define, dizendo que “la Pintura es una semejanza y retrato de todo lo visible, según se nos 

representa a la vista, que sobre una superficie se compone de líneas y colores” (CARDUCHO, 

1971, p.152). 

Vicente Carducho depois de afirmar que “la Pintura habla en la Poesía, y la Poesía 

calla en la Pintura, y entre las dos hay tanta semejanza, unión, e intención”, enumera 

escritores de seu tempo, cujas obras mantêm o tópico horaciano e confirmam a intimidade do 

poeta com a arte da pintura. Citamos:   

 

 
Don Luis Velez, famoso en todo, basta para saber como pinta aver oído a 

Escanderbel (su Comedia) – Hazañas de Escandemberg -  referir la aparición de 

CHRISTO Señor nuestro, adonde la Retórica dio envidia a la Pintura, y aun parece 
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trocaron colores. […] Del Dotor Iuan Perez de Montalbán que pinturas no se han 

oído, siendo los versos como los lienzos, y juzgando los oídos como los ojos?  

 

 

Lope de Vega destaca o envolvimento total, empatia do espectador com o que se 

mostra na cena: 

 

[…] Digo, el laureado Español Frei Lope de Vega Carpio, tan conocido y admirado 

de las estrangeras naciones […] Pues qué si pinta un campo? Parece que las flores y 

las yervas engañan al olfato, y los montes y arroyuelos a la vista: si un valle de 

pastores el sentido común oye y ve el copioso rebaño: si un Invierno, haze erizar el 

cabello, y abrigarse: si un Estio, se congoja y suda el Auditorio. O quien tuviera 

elocuencia para decir, y manifestar lo que siento destos doctos Pintores!  

 

 

E considera o pintor e teórico sevilhano: “Mas como exerzo pinceles, y no pluma, me 

resuelvo a callar, temiendo echar algun borron, que empañe tan ilustre sugeto, en mengua y 

vergüenza mía”. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O estudo das linguagens utilizadas no teatro é um procedimento muito complexo. Os 

procedimentos recomendados por Anne Ubersfeld para a leitura do texto teatral nos apontam 

problemas que ainda não podemos solucionar, como por exemplo: a relação comunicação-

expressão, o signo-estímulo, a não arbitrariedade do signo teatral, etc. Com J. Guinnsburg, 

vimos que a arte cênica, diferente dos outros tipos de arte, emprega complexos meios de 

signos representativos, e que as investigações semióticas realizadas no campo cênico são 

contribuições que têm por finalidade mapear os componentes da linguagem teatral. E que o 

sistema de classificação e combinação das inúmeras linguagens que a compõem é um sistema 

que se permite ser isolado para seu mais perfeito estudo.  

Observamos que a presença dos diálogos e das didascálias - texto, representação- 

componentes distintos, faz com que o texto passe a ser considerado um texto teatral. E que a 

relação textual entre estes componentes varia de acordo com a época histórica do teatro, 

passando-se de  situações de total inexistência de indicações a outras de invasão do texto por 

elas. As didascálias, voz do dramaturgo, diferenciam-se do texto – os diálogos - por estarem 

registradas entre parêntesis ou ser impressas em  itálico, ou de qualquer outra forma que 

assinale bem que se trata da representação, da montagem em cena. As didascálias contêm as 

indicações espaciais, temporais, determinam as cenas: movimento, ação, expressão facial, 

também tom de voz e atitude; o nome das personagens à esquerda das suas falas; tudo o que 

permite determinar as condições em que o diálogo é enunciado. E podem também surgir no 

interior dos diálogos, denominando-se “didascálias implícitas”, sempre que, ao proferir a sua 

réplica, uma personagem ofereça indicações no âmbito da própria representação (instruções 

de espaço, tempo, postura, ação...). 

 Em Peribáñez, o uso das didascálias explícitas, muitas vezes nos indicaram os lugar, 

os nomes das personagens (que também fazem parte das didascálias), os gestos e os 

movimentos (às vezes raros ou até inexistentes). Já as implícitas, nos deram a espacialização, 

e puderam estar dentro dos diálogos. Estas indicações, apresentadas pelas didascálias, 

serviram para que Lope de Vega e a imaginação dos leitores do teatro construíssem um lugar 

onde se desenvolvesse a ação.  Os retratos presentes na obra (pintados em cena, pelas 

personagens principais) são signos verbais - índices e ícones na apresentação/representação da 

obra teatral – texto/representação, diálogos /didascálias-, e são, nas réplicas das personagens, 
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didascálias implícitas; ícones na representação, no espaço cênico e, muitas vezes, motivo - 

unidade temática mínima- em outras obras do teatro do “Século de Ouro”.  

Vimos na Semiologia Teatral que o traje, o cenário, a fala das personagens, os quadros 

visuais e ambientes nos quais se encontram os objetos, as personagens e suas ações, os 

movimentos cênicos das personagens- sua entrada e saída- são, do ponto de vista semiológico, 

capazes de fornecer-nos os mais variados signos, e determinam as cenas. Em Peribánez, o 

traje utilizado pelas personagens denota a que classe social elas pertencem: à dos camponeses, 

como a dos protagonistas da obra, ou à dos nobres, como a do Comendador.  

Com Julián Gállego, analisamos os elementos adotados pelos outros campos da 

atividade cultural, e os elementos originais plásticos. Elementos estes carregados de 

significados para uma sociedade habituada à leitura de símbolos. E pudemos observar a 

importância dos retratos na Espanha do “Século de Ouro”, pois o retrato era, até certo ponto, a 

pessoa retratada. O retrato do rei equivalia quase a sua própria presença. O retrato do ser 

amado equivaleria à sua posse, e poderia ser índice de fidelidade ou infidelidade. E vimos por 

que em Peribánez, um retrato vai estabelecer a tensão amorosa entre as personagens 

protagonistas. 

Utilizando o livro El Arte de La pintura de Francisco Pacheco estudamos o colorido da 

pintura, considerado por ele como sua terceira e última parte, e analisamos suas subdivisões, 

para podermos assim chegar aos retratos pintados por Casilda, Peribáñez e o Comendador. A 

importância do colorido fica evidente em Peribánez y el Comendador de Ocaña, quando o 

camponês pinta e retrata sua jovem e bela noiva. Nesta pintura, o destaque das cores não nos 

deixa ver o desenho, nem a circunscrição, nem o delineamento da imagem de Casilda, que se 

mostra apenas pelo colorido. E ainda quando na “pintura” do Comendador se evidenciam, 

uma vez mais, a luz e as cores.  

Antonio Sánchez Jiménez nos permitiu estudar a relação de Lope com a pintura, 

através de um ponto de vista inovador, tendo-se em conta as necessidades profissionais do 

escritor da época, assim como o contexto social e cultural em que exercia seu ofício. 

E pudemos entender por que Lope utilizou a pintura em sua obra literária, pois esta arte foi 

também uma forma de expressar ideias. E como bem observou o autor, em inícios do século 

XVII, ocorreu um salto qualitativo da consideração social dos pintores, que até então tinham 

uma posição social inferior de “artesãos”. Graças a este fenômeno, os pintores mais 

destacados conseguiram obter um status superior na sociedade espanhola. E pudemos ver que 

esta mudança ocorreu  plenamente na vida de Lope. Vimos também que em forma de quadros 

ou de visitas de pintores, as pinturas italiana e flamenca contribuíram para trazer à Espanha, 
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as técnicas e os avanços do Renascimento e do Barroco. Importante nessa contribuição foi 

justamente a estreita relação entre pintura e poesia.  Com Orozco-Díaz, vimos “um novo tipo 

de retrato próprio do Barroco espanhol, muito de acordo com a espiritualidade contra 

reformista” intitulado de “retrato ao divino”, que foi intensamente reconhecido na época. 

 Analisando a época, a estrutura de Peribáñez, percebemos na obra as características da 

comédia nova de Lope de Vega. E também a presença das temáticas do amor e da honra, 

geradores do conflito entre as personagens protagonistas. E constatamos a relação entre 

pintura e poesia. E entendemos, então, o retrato como expressão de teatralidade—o ponto 

central de nossa pesquisa, pois o retrato é o elemento que estabelece a tensão amorosa entre as 

personagens. Os signos verbais das réplicas das personagens serão ícones—o retrato da 

camponesa— na representação. O retrato é o elemento que estabelece a tensão amorosa entre 

as personagens. Na casa do Comendador, o retrato estará no lugar da modelo— a mulher de 

Peribáñez—pela impossibilidade de ter seu amor correspondido. A pintura será a poesia 

imaginada pelo Comendador amante Foi, pois, dialogando com a arte do teatro e da pintura e 

sob essa perspectiva, que refletimos sobre Peribáñez y El Comendaor de Ocaña. E por todos 

os aspectos apresentados, confirmamos, então, o retrato como expressão de teatralidade. 
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