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Considerada uma das últimas grandes causas românticas da história da humanidade, a Guerra 
Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939, teve como trágico desfecho a instauração de um 
regime ditatorial de caráter fascista, liderado pelo general Francisco Franco. Nesse ambiente 
turbulento, artistas plásticos encontraram vasto material para vociferar contra o sistema 
vigente. Basta dizer que a obra-prima de Pablo Picasso, a tela "Guernica", surgiu em 1937, 
como forma de protesto contra o bombardeio à cidade espanhola que dá nome à pintura. O 
ataque foi feito por alemães, em alinhamento com a política de Franco.  
 
Mas uma outra forma de arte se destacou em meio ao ambiente hostil. O cartelismo (a arte do 
cartaz) se consolidou como um dos veículos mais eficientes de divulgação de mensagens. A 
serviço dos partidos Republicano e Comunista, temas como o analfabetismo, a participação da 
mulher na sociedade, o atendimento médico precário, e o próprio questionamento sobre a 
guerra afloram nos desenhos. "O cartaz adquiriu um caráter pedagógico nessa época", diz o 
professor José Carlos Sebbe Bom Meihy, catedrático em História pela USP e professor da 
Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Meihy envolveu-se na montagem de uma 
exposição que mostra aos cariocas, a partir de quinta-feira, 4, uma amostra representativa 
desses trabalhos. O Museu Histórico Nacional abriga até o dia 26 de julho a mostra "Cartazes 
da Guerra - 1936-1939". Os 95 cartazes já passaram por França, Itália, Alemanha, Suécia e 
São Paulo e oferecem reflexão sobre o momento histórico e sobre a arte. O evento é uma 
iniciativa do Instituto Cervantes.  
 
Os cartazes que serão expostos no MHN fazem parte de uma coleção de dois mil itens, 
formada ao longo dos anos pela fundação madrilenha Pablo Iglesias (ele mesmo um socialista 
espanhol), e foram selecionados para propiciarem um panorama da variedade dos temas em 
voga, dos artistas e das tendências da época. Entre os artistas incluídos, há desenhos de 
espanhóis como Bardasano (um dos mais profícuos), Huertas, Melendreras, Ballester, Espert, 
Monleón, Renau, Cristino Mayo, Briones, Oliver, Garay, junto a obras anônimas.  
 
Apesar de hoje ser considerada uma arte de grande relevância para o estudo da história, nem 
sempre foi assim. O movimento artístico que encontrou no papel seu melhor suporte, foi 
renegado pelos críticos por várias décadas por ter forte apelo político. Mas estudiosos hoje 
reconhecem o seu valor. Para entender mais sobre a Guerra Civil Espanhola, assista ao filme 
"Por quem os sinos dobram", (1943), recém-lançado em DVD. Dirigido por Sam Wood, tem no 
elenco Gary Cooper e Ingrid Bergman.  
 

 
 



 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 maio 2009, Plano Pessoal, p. D1. 


