


Posada é natural de Aguascalientes, 

cidade que abriga um museu 

dedicado a ele, e onde estão 

depositadas as matrizes de grande 

parte de sua obra. A lém de ilustrador, 

Posada foi um designer na acepção do 

termo — chama a atenção o apuro 

compositivo de suas peças gráficas, 

produzidas em perfeita sintonia com 

os meios industriais de impressão 

disponíveis na época. Suas peças mais 

interessantes são aquelas em que 

os textos são t a m b é m desenhados 

e se misturam à ilustração, como na 

deliciosa "Magia blanca y magia 

prieta". Nessa capa, é nítida a 

influência da tradição gráfica ibérica, 

mas ela aparece transformada pela 

visada particular de Posada. 

0 humor é outro elemento 

recorrente na obra de Posada, e 

ajuda a explicar a comun i cação fácil 

que ele consegue com qualquer 

público. O t raço ágil e caricatural 

sempre sugere uma história divertida 

— aliás, substituir por caveiras 

personagens comuns envolvidos 

em ações cotidianas já é um truque 

engraçado por si só, que prescinde 

de qualquer outro recurso para nos 

fazer sorrir. 

Essa at ração pela caveira e pela 

morte não começa nem termina 

com Posada. Ela tem suas raízes nas 

culturas pré-co lombianas, e chega 

até os dias de hoje sem perder a 

fo rça . Um exemplo corriqueiro é o 

suplemento do jornal La Jornada do 

ú l t imo Dia dos Mortos, com uma 

divertida caveira na capa, desenhada 

com um t raço que lembra o grafite 

urbano c o n t e m p o r â n e o . La Jornada 

é um dos grandes jornais mexicanos, 

e o suplemento é na verdade uma 

A tradição diz que o Dia dos 

Mortos é a ocasião em que os 

antepassados retornam para 

visitar aqueles que ficaram. 

Para celebrar essa visita e 

recebê-los dignamente, é 

preparada uma grande festa. 

sátira aos principais personagens do 

mundo pol í t ico, todos caricaturados 

como caveiras. Não dá para imaginar 

nada parecido por aqui. 

A mesma Aguascalientes abriga 

outro museu que igualmente 

soa estranho para nós: o Museo 

Nacional de La Muerte. Seu acervo 



é composto por mais de três mil 

peças recolhidas ao longo de 

décadas por um artista visual e 

colecionador incansável, dedicado 

exclusivamente ao tema da morte. 

Há de tudo nesse museu, desde 

brinquedos e peças de artesanato 

popular até pinturas e esculturas de 

artistas con tempo râneos . Dentre 

as peças arqueológicas, há ídolos 

produzidos em cerâmica que são 

representações s imul tâneas da vida 

e da morte — figuras divididas, nas 

quais metade do corpo é normal 

e metade é esqueleto; a lém deles, 

há urnas e mais urnas funerár ias 

que exibem do lado de fora uma 

caveira no papel de guardiã dos 

ossos ali mantidos. O destaque 

maior da co leção é um crânio de 

cristal de mais ou menos 3cm, 

or ig inár io do século 14, produzido 

com impressionante precisão por um 

m é t o d o de lap idação desconhecido. 

A peça é célebre, tanto que inspirou 

o ú l t imo filme da série Indiana Jones: 

a relíquia buscada por mocinhos, 

bandidos e até por ETs nada mais 

é do que uma ampl iação desse 

pequeno tesouro de cristal que 

efetivamente existe e está depositado 

nesse surpreendente museu. 

A h is tó rwa cultural do Méx ico 

é de uma riqueza ímpar, fruto 

das heranças p ré -co lomb iana e 

espanhola. A imensa variedade de 

mani festações culturais, or ig inár ias 

do modo singular como os 

mexicanos veem a morte, pode 

ser entendida como uma mistura 

dessas duas heranças — e a obra 

de Posada é um exemplo concreto 

de como beber de duas fontes 

simultaneamente, sabendo tirar o 

melhor proveito de ambas. 

Para saber mais: 
La muerte en el impresso mexicano, de 

M e r c ú r i o Lopez Casulas, livro publicado pela 

Editorial RM, em 2008, na Cidade do M é x i c o 
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