
Memoria adiskide bihurria da: batzuetan, gogoratu nahi ez genituzkeen kontuak
ekartzen dizkigu gogora, eta, tarteka, ez dizkigu gogora ekarri nahi ezagunak izan baina

atzendu ditugun oroimenak.

J.M. Olaizola 'Txiliku'.

Gernika 1937ko apirilaren 26an bonbardatu zuten. Merkatu egunea zela probestuz ahalik eta minik
handiena Gernikaren bonbardaketa esperimentu bat izan zen; izuaren laborategian
diseinatutako eta gauzatutako esperimentu ankerra, hain zuzen ere. Ondoren etorri
zen diktadurak ezarritako isiltasunak eta denboraren igarotzeak, pasarte hura
historiaren anekdota gisa utzi du belaunaldi berrientzako. Hori da, behintzat, sumatu
dena hainbat herritan. Erakusketa xume honekin Gernikaren bonbardaketa zeharka
lantzen da Picassoren Guernika eta koadro hori Gernikara ekartzeko aldarrikapen
historikoa gogora ekartzearekin batera.

“Gernika-Lumo da, modu ideal batean, Europako memoriaren lekua, eta, horrenbestez, bere izaeragatik,
agian ezohiko kasu bat ere bai. Memoriaren lekua izateko eskakizun guztiak betetzen ditu, hau da, zentzu

sozialez betetako erreferentzia-puntu kolektiboa, nazionala eta transnazionala da”.

Georg Kreis, “Guernica”. Europäische Erinnerungsorte 2. das Hause Europa. Munchen 2012, 445-454. or.



PICASSO ETA GERRA
“SUEÑO Y MENTIRA DE FRANCO”

Picasso posizionatuta zegoen estatu kolpearen aurrean bere artea kritikarako tresna gisa erabiliz. “Sueño
y mentira de Franco” lanean, 18 bineta edo eszenatan (bi ataletan banatuta) Picassok gerraren
izugarrikeriaren eta absurdoaren salaketa egiten du. Era berean, Francisco Francoren satira egiten du.
Geroago etorriko zen Gernikaren bonbardaketa eta haren testigantza grafikoa, Guernica.



PICASSO ETA GARAIKO GIZARTEA

Picasso gerra hasieratik konprometitu zen Espainiako Gobernu errepublikanoarekin.
1937ko uda hartan Parisen izan zen Nazioarteko Erakusketarako, Espainiako II.
Errepublikak zuen pabiloian artelan handi bat pintatzeko eskaera onartu baizuen.
1937ko apirilaren 26an Gernika bonbardatu zutelarik, sarraski haren gainean zabaldu
ziren berriek lagundu egin zioten gaia aukeratzen. Gerraren izugarrikeria erakutsi zuen
lana egin zuen. Margolanak zenbait fase bizi izan zituen: figurak aldatu, xehetasunak
ezabatu, etab. Dora Maar-ek, Picassoren orduko neskalagunak, erregistratu zuen
prozesua. Picassok milizianoak fusila erabiltzen duen moduan erabili zituen pintzelak,
sormen guztiz azkarrean.

Koadroaren sekuentzia. Dora Maar argazkilariak aterata



GUERNICAREN ESANAHIA
EUSKALDUNONTZAT

Picassok zezena darabil Espainiaren irudi sinboliko gisa; zaldia, ostera, biktima
babesgabea da, eta zezena laguntzen du tauromakiaren sakrifizio estetiko eta
erritualean. Horrela, zaldia Gernikarekin identifikatzen du, hau da, biktima babesgabea
den herriarekin. Picassoren abilezien artean hori da ederrena eta euskaldunok eskertu
beharko geniokeena, izan ere, bere pintura sakratu eta geure egiten baitu. Picassok
bazekien –eta guk ere bai– zezenak Espainia irudikatzen duela, baina ez zekien –geuk
ere oraintsu jakin dugu– Zaldiak Euskal Herria irudikatzen duela.

Zaldia gure historiaurreko totema da. Bere irudiak gure historiaurreko hormak janzten
ditu. Zaldi izen aurreindoeuroparra da, eta bere erroak (zai, zain) babesa esan nahi
du.

Lantzeko “Zaldiko                                                                                 Ekaingo zaldiak



GUERNICAREN ESANAHIA
EUSKALDUNONTZAT

Lanpara Errepublikaren sinboloa da. Argia dakar kanpotik eta munduari masakre
izugarria argitan uzten dio piramidearen goiko erpinetik, sarraski hura seinalatuz,
salatuz eta justizia eskatuz.

Gure historiaurreko totem nagusiak estetikoki zer adierazten duen benetan ulertzeko,
Guernica hemen behar dugu, gure herrian, berton bakarrik ulertu daiteke-eta
osotasunean; Guernica gurea da. Guztiena den Picasso, bere errebelazio-lan horretan,
gure Picasso bihurtzen da. Picasso espainiar bat dago; guztiona den Picasso bat ere
bai. Baina Guernicaren Picasso hau gure Picasso da.

Moldatuta eta itzulita.
Goya mañana. Jorge Oteiza
Fundación Museo Alzuza (1997)



BESTE GUERNICAK

Zumetaren pintura figurazioaren eta abstrakzioaren mugan dago; haren mintzaira
plastikoa espresionista da, kromatismo indartsua du eta artea ulertzeko modu oso
pertsonala. Gernika kolore eta keinuen eztanda nagusi den mihisea da. Neurri handiko
lana da (350 cm x 750 cm). Picassoren Guernicaz geroztik, gaiarekin lotutako
erreferentzia garrantzitsuenetakoa da artearen historian.

Zumetaren zirriborro eta eskulturetatik abiatuta, Angel Sandimasek 3Dko animazio bat
zuzendu du. Musika Mikel Laboa, Donostiako Orfeoia eta Euskal Herriko Orkesta
Gaztearen esku dago. Victoria Eugenia antzokian estreinatu zen 1999ko abuztuan.
Animazio-laburmetraia Gernikaren bonbardaketaren 75. urteurrenean aurkeztu zuten
Donostiako Zinea eta Giza Eskubideak jaialdian.

Gernika: mihisetik pantailara (Angel Sandimas, 2012).

Laburmetraia ikusteko lotura: https://vimeo.com/43549025

https://vimeo.com/43549025


BESTE GUERNICAK

Picassok Guernica margolana erakutsi zienean bere lagunei, amaren besoetan dagoen
umea malko formako paper gorri batekin agertu zen. Picassok paper zatia hartu eta
Jose Bergamín poeta eta dramaturgo lagunari eman zion zera esanez: “Gorde ezazu
malkoa; garrantzitsua da, gerra totala adierazten du-eta. Ahal baduzu saiatu zaitez
malkoa jartzen Guernica erakusten den leku guztietan”.

Santiago Amón
http://www.santiagoamon.net/confguer.asp

Aylan Kurdi (hiru urte) itsasertzean hilda. Bere anaia Galip Kurdi (bost urte) eta ama ere hil ziren (2015eko iraila).
Argazkilaria: Nilufer Demir (Reuters agentzia).

«Gerra guztiak, bidezkoak izan edo ez, garaipena lortu edo ez, umeen kontrako gerrak dira»
Eglantyne Jebbek (Save the Children).

http://www.santiagoamon.net/confguer.asp


GUERNICAREN BIDAIAK
Guernica margolanak munduko hainbat leku ezagutu ditu, Espainiara eraman
zutenera arte hainbat erakusketako ardatza izan baitzen. Hona hemen lekualdaketa
horien kronologia:

● 1937: Paris.
● 1938: Paris, Londres.
● 1939: Manchester, Paris, New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, New

York.
● 1940: Chicago, San Luis, Boston, San Francisco, Cincinnati, Cleveland, New

Orleans, Mineapolis, Pittsburg, Massachussetts, Ohio,  New York.
● 1941: Massachusetts, Ohio.
● 1942: Massachusetts.
● 1944: Mexiko DF, New York.
● 1953: Milan, Sao Paulo (Brasil)
● 1954: New York
● 1955: Paris, Munich, Kolonia
● 1956: Hamburgo, Bruselas, Amsterdam, Estocolmo.
● 1957: New York, Chicago.
● 1958: Filadelfia. Artelana Espainiara eramateko gestioak hasten dira, baina

Picassok argi uzten du Errepublika berrezarriz gero soilik nahi duela artelana
MOMAtik mugitzea, eta hala jakinarazten die museo horretako arduradunei,
gutun bidez.

● 1981: Casón del Buen Retiro (Madrid).
● 1982: Museo del Prado (Madrid).
● 1992: Museo Reina Sofia (Madrid).

Oharra:

2003ko otsailaren 5ean, Collyn Powell AEBetako Estatu Idazkariak hitzaldi luze bat eman zuen
prentsaren aurrean NBEak New Yorken duen eraikinean. Saddam Husseinek suntsipen handiko
armak zituela esanez mundua beste gerra baterako prestatu zuen. Politikariaren atzealdean tapiz
bat zegoen (Guernicaren erreprodukzio bat), Rockefeller familiak oparitua gerraren izugarrikeriaren
memorian. Bada, hitzaldia hasi aurretik ofizialek tapiza gortina urdin batekin estali zuten.



GUERNICA MADRILERA

'Guernica' Madrileko Barajas aireportura heldu zen momentua. (Argazkia: Iberia)

Picassok koadroa Espainiako agintarien esku uztea nahi zuela adierazi zuen. Baldintza
herrialdean askatasun publikoak berrezartzea izan. 1981eko irailaren 10ean, Gernika
Madrilera iritsi zen, aparteko segurtasun neurriez inguratuta.

Paradogikoa da Errepublikaren aurkako altxamenduan hain parte hartze zuzena izan
zuen Erakunde militarra (Guardia Civil) izatea armekin kustodiatzen duena balen
aurkako kristalaren atzean dagoen Guernica. Hilabete batzuk lehenago (otsailean)
estatu kolpearen ardura izan zuen estamentu militar horrek.



GERNIKATIK MADRILERA,
HITZETATIK EKINTZARA

Gernika Batzordea 1975ean sortu zen eta bere
helburuetako bat “Guernica Gernikara” izan zen.
1987an pauso handia eman zuen bere
aldarrikapenean. Honela gogoratzen du Gernika
Batzordeako kidea den Juantxu Izagirrek Madrilen
kateatu ziren egun hura: “Oso ekimen polita izan
zen. Autobusez joan ginen Madrileko Erretirora.
Bakoitzak kartel bat zeraman ezkutatuta, letra
zehatz bat zeukan kartel bat. Eraikinean sartu
bezain laster, lerro batean jarri, bakoitzak bere
kartela atera eta “Guernica Gernikara” esaldia sortu
genuen, koadroaren aurrean. Polizia etorri zen, gu
atxilotzeko, eta Casón del Buen Retiroko ateetan
kateatu ziren zortzi lagunak komisaldegira eraman
zituzten, atxilotuta, baina segituan utzi zituzten
libre. Barruan geundenok ez gintuzten atxilotu, ez
ziren ausartu.”

Casón del Buen Retiron egindako ekimena

Beste paradoxa bat: Errepublikaren alde zegoen Picassoren artelana monarka baten
izena duen museo batean dago egun, Reina Sofía Museoan, hain zuzen ere.



GUERNICA GERNIKARA
Gernika Batzordea hainbat pertsonalitate eta
erakundeekin jarri zen kontaktuan Guernica
koadroa Gernikara ekartzeko asmoz. Horietako
ahalegin bat orduan espainiako kultura ministroa
zen Pio Cabanillasekin egin zen. Honela
gogoratzen du Xabier Onaindiak: “Ministroak
komisio bat sortzeko asmoa agertu zuen.
Gernika Batzordeako ordezkari bat eta
Gobernuak izendatutako beste bat izango ziren
partaideak”.

Onaindiak gogoan du “Guernica Gernikara”
ekartzeko Picassoren testamentu-betearazlea

zen Roland Dumasekin ere batu zirela. Pablo Picassoren alaba Palomarekin ere
harremanetan jarri ziren, gutun bitartez. Picassoren alabak ondo ikusten zuen aitaren
koadroa Gernikara ekartzea. Bien bitarean Guernica koadroak New Yorken jarraitzen
zuen.

Guernica Gernikara aldarrikapen herrikoia 1987an

Errefuxiatuak ongi etorriak direla aldarrikatzeko manifestazioa, 2016ko apirilaren 29an



ARTEAREN KOMUNIKAZIO INDARRA
Memoriaren eta boterearen arteko harremana aspaldikoa da. Botereak, han-hemenka,
memoria bereganatu nahi izan du, gizartea kontrolatuta izateko. Artea modu
alternatiboa eta eraginkorra da horri aurre egiteko; horretarako, nagusi diren
kontakizunak alderatu eta eraldatu egiten ditu.

Picassoren esaldi batek argi uzten du hori guztia: “No, la pintura no está hecha para
decorar habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el
enemigo”.

Artearen bidez gogoratu
Ez dago zalantzarik artearen historia eta gerrarena lotuta daudela. Adibide ugari dira
horren erakusgarri; izan ere, artea gizakiaren sufrimendua adierazteko bitartekoetako
bat da. Gatazka-garaiak bizi izan dituzten artistek maisuki jaso izan dituzte gerrak eta
horien ondoriak. Kasu horietan, artelanek balio kolektibo aparta izaten dute. Dena dela,
artista ez da behatzaile neutrala: arrenkura eta itxaropena intentsitate handiarekin bizi
ditu eta.

Otto Dix

Francisco de Goya. Los desastres de la guerra



GUERNICA HEZUR-HARAGIZKOA

“Bere historia ezagutzen ez duen herriak ez du bere oraina ulertzen, eta, beraz,
oraina menperatzen ez duenez, beste batzuek egingo dute beraren ordez”.

Gernikako belaunaldi ezberdinetako bizilagunek kalean erakutsi dute Gernika garretan
egon zeneko momentu latza. Beste adibide bat arteak eta memoriak duten lotura eta

komunikazio indarra erakusteko.



EGIA, LEHENENGO BIKTIMA

“Gezur handi bat esaten baduzu eta askotan nahikoa errepikatzen baduzu, jendeak
azkenean sinesten du... Egia gezurraren etsai hilgarria da, eta, beraz, egia da
estatuaren etsairik handiena."

Joseph Goebbles
Hirugarren Reicheko Informazio eta Propagandako ministroa 1933-1945 bitartean.

Oharra: Espainian egia ofiziala da Gernika gorriek erre zutela.

Hauxe da, eskematikoki, Gernikaren bonbardaketaren gaineko gezurraren genealogia:
1. Francok gezur bikoitza agindu zuen: bonbardaketa gertatu zela ukatzea eta

“gorriei” leporatzea Gernikari su eman izana.
2. Gertakariekin zerikusia izan zuten hiru erregimenetako hedabideetan (Espainia,

Alemania eta Italia) zabaldu zuten bertsio hori.
3. Francok bi idatzi agindu zituen (Machimbarrena eta Herran txostenak) bertsio

ofiziala dokumentatzeko eta hari izaera zientifikoa emateko.
4. Gernikaren suntsiketaren berria zabaltzeak beste bertsio batzuk ekarri zituen hari

buruz; funtsik gabekoak eta bateraezinak, sarri.
5. Diktadurak berrogei urte luzez zentsuratu zuen egiaren bilaketa, eta egia ofizial

edo alternatiboa inposatu zuen –“egia bakarra” deitua–.
6. Egia zabaltzea erreprimituta, gezurra gorpuztu egin zen; korronte erredukzionistak

errepikatu egin zituen diktadurak berrogei urtean sortutako topikoak.



ESPERANTZAREN LEIHOA

Gulio Carlo Argan arte-kritikoaren esanetan, “Guernica kultura borroka politikoan
sartzen den lehen eskuartze irmoa da; Picassok suntsiketari maisulana sortuz
erantzuten dio (…). Gernikaren sarraskia ez da Espainiako gerra zibileko episodio huts
bat, tragedia apokaliptiko baten hasiera baizik (…). Picassok ez du delitu bat salatu nahi
haserrea eta errukia eraginez, baizik eta mundu zibilizatuaren kontzientzia behartu nahi
du ikustera, epaitzera eta erabakitzera”.

Gudari hilaren ezpata hautsitik lorea ernetzen den gisara, gure memoria ere ureztatu
behar dugu, belaunaldi berriak memoriaren lanketan inplikatuz daitezen eta gizarte
justuago bat erne dadin.



Señorio de Vizcaya

Juntas Generales

DANIEL ANDIA ACHURRA, SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES DEL SEÑORÍO DE
VIZCAYA

CERTIFICO: Que en sesión celebrada los días 22 y 23 de Mayo de mil novecientos
setenta y nueve, las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, aprobaron la moción
siguiente

“El Guernica” de Picasso, símbolo de la resistencia antifascista del pueblo vasco y
de los pueblos de España, debe tener su instalación definitiva en la Villa de
Gernika.

Esta declaración está basada:

Primero.- En el cumplimiento en la entrega actual de las condiciones
testamentarias expuestas por Pablo Picasso.

Segundo.- En el marco idóneo de la Villa de Gernika, supone para la instalación
definitiva del cuadro de Picasso, como exponente de la significación de lucha,
resistencia y esperanza, que tiene esta Villa para los vascos.

Tercero.- Por la necesidad de Gernika como un Centro exponente de la cultura
nacional de nuestro pueblo, cuyo impulso principal podría ser el mismo “Guernica”
de Picasso.

Por todo ello las Juntas Generales manifiestan su decidida voluntad de crear las
condiciones necesarias para gestionar la rápida incorporación del “Guernica” de
Picasso, a la villa de Gernika, instándolo al efecto del Parlamento español y del
Consejo General del País Vasco”.

Igualmente reiteran:

1º.- La instalación de la obra “Guernica” de Pablo Picasso, en la villa de Gernika
como testimonio del restablecimiento de la verdad y la denuncia del bombardeo y
destrucción de la Villa el 26 de abril de 1937.

2º.- Que es un deber de justicia para con todo el pueblo de Gernika, de Vizcaya y
de todo Euzkadi, restablecer la verdad sobre los hechos que llevaron a la
destrucción.

Bizkaiko Batzar Orokorrek Guernica Gernikara eramateko onartutako
mozioa.



GUERNICA BAT INSTITUTUAN

Bonbardaketaren 1995eko urteurrenaren harira, Jesus Mari
Lazkano, Xabier Morrás, Rene Galos, Ionan Berasaluce, Edu
Gordo, Jose Luis Zumeta eta Eduardo Tamayo artistak bildu
zituen Gernika Batzordeak, Guernica koadroa abiapuntu hartuta
elkarlanean horma-irudi bat egin zezaten.

Alberto Gabikagogeaskoaren hitzetan “bakearen beharra da
mezua, baina bake justuaren beharra. Gerrak saihesteko bake
justua behar eta nahi dugu eta justizia da edozein baketan
lehenengo baldintza. Gero etorriko da berradiskidetzea,
elkarrekiko eskuzabaltasuna… Finean justiziarik ezean ez dira
benetako bakearen lorpenerako baldintzak betetzen [...] Merezi
duen tokian dago, gazteez inguratuta dagoelako. Gazteok
zarete-eta Gernikan jazo zenaren oroimena belaunaldiz
belaunaldi zabalduko duzuenok”.

Artista horien lana ere institutuari utzi zioten Gernika Batordekoek, eta han dago gaur
egun ere.


