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«En el mural en què treba-
llo i que anomenaré Guer-
nica expresso la meva
execració de la casta que
ha enfonsat Espanya en un
oceà de dolor i mort.»
Amb aquestes paraules de-
finia el pintor malagueny
Pablo Picasso la seva obra
més característica, el
Guernica.

La Fundació Palau de
Caldes d’Estrac pretén
mostrar com el geni mala-
gueny va crear el quadre,
en una exposició amb dos
grans àmbits paral·lels pe-
rò inseparables per enten-
dre el context en què fou
creada l’obra. En una pri-
mera part de l’exposició,
es mostren imatges del
bombardeig feixista a la
ciutat de Gernika, repro-
duccions dels obusos llan-
çats des de l’aviació nazi, i
la reproducció radiofònica
de l’ultimàtum decretat
pel general Mola a la pro-
víncia de Biscaia, que si-
tuen l’espectador en el
context històric del mo-
ment, l’abril de l’any
1937. A partir d’aquí, i en
el segon àmbit de la mos-
tra, s’explica mitjançant
reproduccions d’esbossos
i plafons com Picasso va
donar forma al Guernica.

Tot arrenca el gener de
1937, quan Picasso va re-
bre l’encàrrec de fer un
mural per al pavelló de la
República Espanyola a
l’Exposició Internacional
que aquell any es feia a Pa-
rís. Tal i com explica el di-
rector de la Fundació Pa-
lau, Josep Sampera, «du-
rant mesos el pintor no va
saber què plasmar al llenç,

però quan a l’abril va veu-
re la notícia i les imatges
del bombardeig de Gerni-
ka es va indignar tant que
va plasmar aquest senti-
ment en menys de quaran-
ta dies».

L’exposició també
aporta un altre testimoni
de valor. Les fotografies
que Dora Maar, amant del
pintor, va fer de tot el pro-
cés d’elaboració del qua-
dre per encàrrec de la re-
vista francesa Cahiers
d’Art. Al final de la mostra
l’espectador té la possibi-
litat d’interactuar-hi pen-
jant missatges a favor de la

pau mundial en uns pla-
fons.

Mostra itinerant

El director de la Fundació
va explicar que la mostra
sobre la creació del Guer-
nica seguirà el circuit de la
xarxa de museus locals du-
rant dos anys. Sampera va
ressaltar el fet que la mos-
tra, promoguda per la Fun-
dació Palau, la Diputació
de Barcelona i la Caja de
Ahorros del Mediterráneo,
coincideixi en el setantè
aniversari del quadre i el
norantè aniversari del poe-
ta Josep Palau i Fabre.

Una exposició a la Fundació Palau mostra com Picasso va crear el seu quadre més famós fa 70 anys

L’embaràs del «Guernica» a Caldes
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� Una de les conclusions de Picasso pinta el Guer-
nica és que el quadre ha esdevingut, amb el pas dels
anys, una icona per la pau. La part final de l’exposi-
ció és un vídeo en què es van mostrant imatges de
manifestacions per la pau d’arreu del món en què el
quadre de Picasso és una icona rellevant. Però el ví-
deo amaga una curiositat recent que va passar força
inadvertida. Quan el febrer de 2003 l’aleshores se-
cretari d’Estat dels Estats Units, Collin Powell, va
comparèixer davant del Consell de Seguretat de
l’ONU per defensar la intervenció militar a l’Iraq,
la sala on havia de fer l’explicació estava presidida
per una rèplica del Guernica. Sabedora de la relació
entre el quadre i la pau, l’administració nord-ame-
ricana el va fer tapar durant el discurs de Powell.

� La Fundació Palau de Caldes d’Estrac, al
Maresme, mostra fins al 2 de setembre l’expo-
sició Picasso pinta el Guernica. Tal com es
desprèn del títol, la mostra desvela al visitant

Rèpliques dels esbossos que Picasso va fer servir per pintar el Guernica a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac. / LL.A.

els esbossos i les emocions que van inspirar Pa-
blo Picasso a pintar la seva obra més coneguda
i representativa. L’exposició, a més de revelar
algunes anècdotes, també permet al visitant si-
tuar-se en el context històric en què van succeir

els fets, el bombardeig de la ciutat basca de
Gernika l’abril del 1937, en plena Guerra Civil
espanyola. La mostra, però, vol anar més enllà i
vol mostrar a l’espectador que el Guernica és
un símbol mundial de la pau.
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L’amagada de Powell

«La Caixa»
recupera els
tallers de teatre i
vol involucrar mil
escoles a l’Estat

� Barcelona. L’Obra So-
cial «La Caixa» apro-
parà el teatre a alumnes
de mil centres d’educa-
ció secundària el curs
vinent. El nou progra-
ma CaixaEscena, que
aquest curs ja ha co-
mençat com a experièn-
cia pilot a 120 escoles
de l’Estat (una vintena
de catalanes), recupera
la tradició dels tallers
de teatre duts a terme
als centres culturals de
la Fundació «La Caixa»
i pel programa «La Cai-
xa» a les escoles
(1977-1987). L’Obra
Social destina quatre
milions d’euros a posar
en marxa aquesta ini-
ciativa, que inclou tota
la comunitat educativa
(alumnat, professorat i
famílies) i l’assessora-
ment professional de
directors com ara Ri-
card Salvat i Mario Gas
i de dramaturgs com ara
Josep Palau i Fabre, Al-
bert Espinosa, Salvador
Oliva, Victòria Szpún-
berg o Àngels Aymar.
CaixaEscena vol po-
tenciar la pràctica tea-
tral entre els joves com
una disciplina que ajudi
a formar-los, i que en
potenciï la sensibilitza-
ció artística i l’educació
dels valors. En el pla pi-
lot s’han proposat mun-
tatges com ara Els
ocells, d’Aristófanes;
Romeo i Julieta, de
Shakespeare; la Farsa
infantil de la Cabeza
del Dragón, de Valle
Inclán; i L’orfe del clan
dels Zhao, de Ji Jung-
xiang. De l’11 al 27 de
maig, una desena
d’alumnes estrenaran
les seves propostes al
CaixaFòrum. / EL PUNT




