
O GUERNICA

En 1937, PICASSO recibe o encargo -por parte do Goberno republicano español- de pintar un 
cadro para o pavillón español da Exposición Internacional de París. O obxectivo era atraer a atención 
do público sobre a Guerra Civil que tiña lugar no noso país.

O pintor, que daquela vivía en París, inspirouse no bombardeo do pobo vasco de Guernica 
por parte de avións alemáns. 

Hai dous aspectos que chaman a nosa atención nunha primeira visión global do cadro:

- A gama de cores empregada: grises, negros e brancos, símbolos de DOR, MORTE, 
RABIA....

- E a representación CUBISTA de todos os seus compoñentes, presente na descomposición
de facianas de persoas e animais.

Se analizamos a obra máis polo miúdo descubrimos:

- O home morto, do que so se ven restos da cabeza e dun brazo.
- A muller co seu fillo nos brazos: non pode existir outra situación de dor maior. Para 

algúns simboliza a cidade de Madrid sitiada polas tropas de Franco.
- A cabeza dun touro, interpretada por algúns como autorretrato do autor, que observa a 

escena.
- A muller cos brazos cara ao ceo, que olla como se queima a súa casa e clama ao ceo. 
- A muller que xace axeonllada no chan, ferida e buscando axuda...
- O cabalo, o elemento central da composición, ferido, protagonista do bombardeo, que 

lanza un berro xordo e descarnado.

Touro e cabalo son animais que se identifican co noso pais, mais sobre iso cabería facer 
crítica, pois semella que sempre caemos nos tópicos sobre España que para nada nos identifican, por
exemplo, aos galegos.

Durante a exposición de París, o cadro recibiu numerosas críticas, sobre todo polo seu estilo 
pictórico. Aínda así, pódese dicir que hoxe en día se ten convertido nun símbolo universal da Paz.

¿Atreveriádesvos vós a “ordear” o cadro de Picasso? Houbo quen o fixo: Quino, o autor de 
Mafalda -que ben coñecedes-, propúxonos unha alternativa nesta viñeta.
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