
UNHA CARICATURA DO IMPERIALISMO COMENTADA

1. Observación e presentación

A ilustración corresponde á portada de “Le Petit Journal”, xornal francés moi 
importante a finais do século XIX. 

O ilustrador describe un episodio relacionado co imperialismo italiano en África. A 
súa finalidade semella crítica co personaxe europeo representado á esquerda.



2. Descrición e análise

A imaxe presenta dous personaxes. O da esquerda, vestido con uniforme militar e 
chapeu, segundo o estilo europeo, é atizado cunha barra de pan polo personaxe da 
dereita, vestido á usanza dun africano que porta vestimentas chamativas e coloristas, 
coa espada envainada, colares de cores e unha cruz cristiá de brazos iguais (ortodoxa) 
que pode corresponder á relixión copta, moi significativa en Exipto e Etiopía; os trazos 
étnicos do personaxe fannos pensar en que sexa nubio.

A escena desenvólvese sobre un fondo de deserto no que sobresaen algunhas 
palmeiras de escasos oases; polo tanto, o contexto xeográfico ha de ser claramente 
africano. Con maior precisión, o nome de Makalle -escrito sobre a barra de pan- 
correspóndese co dunha cidade etíope, Macallè, actual capital da rexión do Tigray, en 
Etiopía -para máis sinais sé do cuartel xeral da Misión das Nacións Unidas en Etiopía e 
Eritrea, hoxe en día-; trátase dunha cidade ao Norte da capital, Addis Abeba. 

3. Interpretación e contexto histórico

A ilustración fai referencia á invasión italiana de Etiopía acontecida entre os anos 
1895 e 1896, e que supuxo un dos poucos casos de resistencia armada ao colonialismo 
europeo do século XIX. 

En 1889, o rei Menelik II, despois de conquistar as rexións de Tigray e Amhara, co 
apoio de Italia, declarouse oficialente emperador de Etiopía, e asinou o tratado de 
Wuchale co goberno italiano (este tratado presentouse en dúas versións distintas, e na 
versión en italiano establecíase o protectorado de Italia sobre Etiopía e recoñecíase o 
control italiano sobre Eritrea; na versión amárica, Etiopia permanecía independente). 

Consolidado o seu poder en 1893, Menelik II comezou a impugnar o tratado e 
estableceu campañas militares contra os italianos instalados en Eritrea. Despois de 
diversas batallas a partir de 1894, a contra-ofensiva etíope provocou a retirada italiana 
cara a Eritrea, e o continxente italiano, baixo o mando do xeneral Giuseppe Arimondi, 
tivo que resgardarse na fortaleza de Makalle -aínda en construción-. As tropas italiana, 
enfrontadas a 60.000 abisinios, foron derrotadas e o goberno italiano ordeou a rendición 
ao Negus (emperador etíope).

Xa en marzo, a batalla de Adua constituiría outra nova derrota italiana, o que 
obrigou á sinatura do Tratado de Addis Abeba (en outubro de 1896), pola que se 
delimitaban as fronteiras de Eritrea e se obrigaba a Italia a recoñecer a independencia 
de Etiopía. 

A consecuencia disto, o goberno italiano, encabezado por Francesco Crispi, 
dimitíu en medio do desencanto coas “aventuras estranxeiras”.

Na ilustración, correspondente a febreiro de 1896, caricaturízase a derrota 
italiana mediante a presentación do primeiro ministro italiano, Crispi, atizado polo rei 
de Etiopía, Menelik II, que lle dá “le pain complet” (expresión francesa que fai 
referencia á fortaleza nutricional que ten un pan destas características), isto é, unha 
derrota en toda regra. 

Italia, chegada tarde ao reparto colonial, tenta -igual que outras nacións 
europeas- acadar un anaco do reparto de África, que se tiña que levar a cabo coa 
ocupación efectiva do territorio, tal como establecían as consideracións da Conferencia 
de Berlín (1885). Deste xeito, Italia asentouse en determinados puntos da costa somalí e 
en Eritrea a comezos da década de 1890, mais a derrota de Adua remataría por paralizar 
a expansión italiana no continente africano ata a conquista de Libia en 1911 e, 
posteriormente á Primeira Guerra Mundial, xa no período fascista, coa conquista de 
Abisinia en 1935-1936.  


