
Comentari Guernica, Pablo Picaso 
 

1. Fitxa tècnica 
 
Títol: Guernica 
Autor: Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mengings, França, 1973) 
Cronologia: 1937 
Tècnica: oli sobre tela 
Mides: 3,51 x 7,82 m 
Estil: cubista, expressionista 
Tema: denúncia política 
Localització: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) 
 
 

2. Context històric 
 
Situem aquesta obra dins del context històric de la Guerra Civil Espanyola            
(1936-1939), que va ser un conflicte social, polític i militar que es va desencadenar a               
Espanya després del fracàs parcial del cop d’estat del 17 i 18 de juliol dut a terme                 
per una part de l’exèrcit en contra del govern de la Segona República             
Espanyola, i que es dóna per acabat l’1 d’abril de 1939 quan Francisco Franco              
declara la seva victòria i estableix una dictadura que duraria fins el dia de la seva                
mort el 1975. 
 
El bombardeig de a la localitat basca de Guernika va ser un atac aeri realitzat               
sobre la població espanyola el 26 d’abril de 1937 per part de la Legió Còndor               
alemanya i l’Aviació Legionària italiana, que van combatre a favor dels sublevats            
durant la guerra. Hi van haver entre uns 120 i 300 morts. Aquest bombardeig va               
assolir una repercussió internacional degut al seu caràcter propagandístic i          
això ha fet que sigui una massacre mundialment coneguda, i considerat un símbol             
antibèl·lic.  
 
El govern de la Segona República li va demanar la tasca a Pablo Picasso de la                
realització de la pintura mural per al pavelló espanyol de l'Exposició           
Internacional de París el 1937 i ell va decidir pintar els fets de Guernika, i totes                
les obres que giren entorn d'ella s'han erigit en emblema del patiment humà . 
 
 
 
 
 



3. Anàlisi formal 
 
Observem nou figures (sis persones i tres animals) sobre un escenari arquitectònic            
angoixat en el que a penes es reconeixen finestres, una teulada, un terra de rajoles i                
una taula. 
 
Malgrat el caos aparent, totes aquestes figures s’estructuren de manera ordenada a            
partir d’una gran piràmide compensada per dos eixos verticals situats als           
extrems.  
 
El vèrtex superior del triangle es troba al centre mateix de la composició, és a dir,                
proper al capdamunt del quinqué que aguanta la dona que entra per la finestra, i               
baixa en diagonal cap als extrems inferiors de la tela. Dintre de la superfície              
dibuixada per la piràmide, al centre, hi ha un cavall amb una llança clavada al               
costat; a l’esquerra del cavall hi ha una dona seminua que fuig, i sota les potes de                 
l’animal, un soldat esquarterat. 
 
A la part esquerra, Picasso hi ordena en sentit ascendent una tràgica maternitat i un               
toro. Al costat de l’animal, en la penombra, hi ha un ocell atrapat entre el sostre i la                  
taula. 
 
La part dreta està ocupada per la imatge dramàtica d’una dona amb els braços              
aixecats, atrapada en un incendi. 
 
L’autor aconsegueix plasmar perfectament l’horror i la destrucció derivat de la           
guerra per mitjà d’un llenguatge entre el Cubisme i l’Expressionisme, utilitzant           
recursos expressius que li proporcionen els dos estils. D’una banda, la multiplicitat            
fraccionada de l’espai real present en la figura del cavall, el toro i la desfiguració               
facial de les persones contribueix a donar la sensació caòtica i destructiva de les              
bombes; d’una altra, les boques obertes de manera desmesurada aconsegueixen          
crear un clímax expressiu. 
 
La representació de la llum en el quadre és totalment artificial i fins i tot irreal,                
perquè els focus suposats - les finestres, el quinqué i el llum del sostre- no               
produeixen una il·luminació racional, sinó una llum marcada per la geometrització i            
la multiplicitat cubista. 
 
Pel que fa al color, Picasso hi fa servir una gamma cromàtica reduïda, en blanc,               
negre i gris. La seva elecció s’ha atribuït a l’impacte produït per les fotografies              
dels diaris, i per la influència dels seus gravats del mateix període.No obstant això,              
cal advertir que la no-inclusió d’un color naturalista en l’escena augmenta           
l’impacte visual de la forma i el gest. 
 
 



 
 
 

4. Anàlisi conceptual 
 
En general, s’ha interpretat a la dona amb els braços aixecats com a al·legoria del               
dolor físic; la dona que corre, a la part baixa, com a metàfora dels qui són                
perseguits, i la figura que aguanta en braços el seu fill, com a símbol del dolor                
psicològic dels qui van perdre els éssers estimats unit a la impotència i la              
vulnerabilitat dels innocentsi. Tres figures que representen de manera resumida          
le s tres cruels conseqüències que comporta una guerra. 
 
D’altra banda, el soldat esquarterat a la part inferior del quadre -el cap i el braç- ha                 
estat vist com a al·legoria del cisma de les dues Espanyes enfrontades en la              
Guerra Civil. 
 
Pel que fa al personatge que introdueix el quinqué per la finestra, significaria la              
voluntat dels supervivents de conèixer el món la crueltat dels fets esdevinguts, i el              
llum que penja del sostre a manera d’ull ha estat relacionat amb la falsa              
propaganda nacional que va voler imputar els fets al bàndol republicà. 
 
El cavall, relacionat amb la població espanyola, hauria estat vençut per la força             
bruta i forassenyada representada pel brau. Pel que fa a l’ocell, hom hi ha vist una                
relació amb el colom de la pau, que ha estat deixat de banda. 
 
La significació oberta de la simbologia concreta dels diferents personatges,          
objectes i animals,volguda per l’artista, ha estat motiu d’un gran nombre           
d’interpretacions, que han relacionat cada element amb una infinitat de          
possibilitats al·legòriques. 
 

5. Models i Influències 
 
L’estructura formal del quadre recorda a la d’un dels frontons del temple de Zeus a               
Olímpia, i l’acumulació de personatges en un caos aparent remet a les composicions             
barroques i a grans quadres històrics i romàntics com “La matança de Quíos”, de              
Delacroix, o “El Rai de la Medusa” de Géricault. El model directe seria “La              
matança dels innocents” de Guido Reni. Cal destacar també tots els gravats            
realitzats per Picasso abans de fer l’obra. 
 
Aquesta obra va servir a Picasso per pintar un gran nombre de teles durant els anys                
de la Guerra Civil i va reflectir en les seves obres posteriors l’expressió del              
compromís a favor de la pau i en contra de la barbàrie humana.  
 



Antecedents: Paul Cézanne - Els Jugadors de Cartes (antecedent del cubisme),           
l’expressionisme i el surrealisme. 
 


