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Rafael Solbes (1940-1981), Manolo Valdés (1942) eta Joan Antoni Toledo (1940-1945) izan ziren 1964. urtearen amaie- 
ran sortutako Equipo Crónica taldeko jatorrizko hiru kideak. Joan Antoni Toledok, ostera, berehala utzi zuen taldea, 
1965. urtearen hasieran soldadutza egiteko deitu zioten-eta. Itzulitakoan, Solbesen eta Valdésen arteko sinbiosi 

artistikoa hain handia zela ikusi zuenean, taldea uztea eta bakarrik jarraitzea erabaki zuen.

Ia aldi berean, 1964ko udan, Valentziako artista-talde batek Estampa Popular mugimenduaren atal valentziarra sortzeko 
erabakia hartu zuen, eta gure protagonistak haien artean zeuden. Lehenago, Estampa Popular mugimenduko beste atal 
batzuk ere eratu ziren Madrilen, Kordoban eta Euskadin. Proiektuan, arlo estetiko zein artistikoa lantzen ziren, baita poli-
tikoa ere. Euren garaiko egoera politiko eta soziala kritikatzen zuen herri-arte errealista egiten zuten, Francoren diktadurari 
erronka argia bota nahian. Talde bakoitzak bere autonomia zeukan, eta artistek euren taldeko jardueretan parte hartu zeza-
keten ondo zetorkienean, beraien kabuz egiten zuten lan profesionaletik aparte. Era berean, “lan grafikoa” aldarrikatzen 
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zuten adierazpide moduan; izan ere, kostua merkea zenez eta zabalkunde handiagoa zeukanez, artearen esperientzia neurri 
handiagoan ezagutarazten zuen. Aldi berean, estanpak erraz egiten zirenez, ez ziren artearen ohiko bideetatik banatu be-
har, erregimenaren kontrolpean zeudela kontuan hartuta. Gainera, xilografia, linolioa eta antzeko teknika berriak erabiltzen 
zituzten, eta, horrela, artista horien gustuko irudi primitibo, zakar eta ezin adierazkorragoak lortzen zituzten.

Estampa Popular mugimenduaren aldean, Equipo Crónica taldeak multzo mugatu bezain kohesionatua sortu nahi zuen. Tal-
dearekiko atxikimendua esklusiboa zen, beraz: bertan sartzen ziren artistek taldean bertan egin behar zituzten lan guztiak. 
Horrez gain, izenez ere sinatzen ez zutenez, artista indibidual bakarraren irudi erromantikoa hautsi zuten. Hori dela eta, 
hasieran, euren margolanetako koloreak lauak eta ñabardurarik gabeak ziren, ezaugarri indibidualik agertu ez zedin. Izan 
ere, Equipo Crónica taldeak egindako lan guztietan Solbes eta Valdés margolari bien eskuak daudela esan daiteke. Artear-
en dimentsio politiko eta sozialaren inguruko interesa bazuten ere, ez zuten arte politikorik egin nahi, artearen munduko 
aukera berria zirela baieztatu besterik ez zutelako nahi.

Oso gogoan izan behar dugu Equipo Crónica testuinguru zehatzean sortu zela, Francoren diktadurapean, hain zuzen ere. 
Hori dela eta, erregimen horren aurka zegoen gizarteko sektorearen isla zen, neurri handi batean. Une hartan, erregimenak 
irekitasun handiagoaren aldeko itxura eman nahi zuenez, kontsumo-gizartea eta kulturaren zein informazioaren nolabai- 
teko industria hasi zen sustatzen. Edonola ere, desoreka soziala ikaragarria zen, ez zegoen askatasunik, emigrazio-tasak 
handiak ziren eta hirigintza kaotikoa zen, inolako antolamendurik gabea. Azken batean, gizarteak bazeukan kontsumo-on-
dasunak erosterik, baina ez zeukan bere etorkizunari buruz erabakitzeko tresna politikorik. Horixe izan zen Equipo Cróni-
ca taldearen haztegia. Errealismo soziala etengabe agertzen zen bere ibilbide artistiko osoan, eta, horretarako, komuni- 
kabideetako irudiak erabiltzen zituen inspirazio-iturri moduan. Hori dela eta, askoren ustez, pop mugimendutik hurbil baze-
goen ere, bere karga politikoa handia zen eta kapitalismoaren aurka zegoen, eta, beraz, mugimendu horretatik aldentzen 
zen. Solbesek eta Valdések horrelako irudiak erabiltzen zituzten, baina euren helburua ez zen erregimen ofizialaren etor- 
kizuna goraipatzea, guztiz kontrakoa baizik, kapitalismoaren zein kontsumo-gizartearen manipulazio ideologikoa jarri nahi 
zutelako agerian. Izan ere, taldearen iritziz, kapitalismoak eta kontsumo-gizarteak garai hartako errealitate politikoarekin 
bat ez zetozen ilusioak sortzen zituzten gizartean.

Manuel Valdés, Rafael Solbes eta Joan Antoni Toledo, 1964ko uda
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1.
LEHENENGO SERIEAK (1967-1971)
Berreskuratzea. Guernica 69. Lanbide baten autopsia

Berreskuratzea
Serie honen bitartez, Solbesek eta Valdések bide berri bati ekin zioten euren ibilbide artistikoan. Lehenagoko lanek izaera 
narratibo argia zuten, eta, serieak lantzerakoan, margolan ugari egin behar zituzten unitate tematiko berberaren barruan. 
Beraz, obra-multzoak osatu behar zuen narrazioa, eta ez lan bakoitzak bere aldetik. Osteko serie guztiak ez ziren hain 
luzeak izan, eta ez zuten jarraitasun bera eduki, baina, guztien egiturari esker, modu sistematiko bezain logikoan lan egin 
zezaketen elkarrekin.

1967. urtean, Informazio eta Turismo Ministerioak nazioarteko turismoa erakartzeko kanpaina jarri zuen abian, Espainiako 
ekonomiaren zutabe bihurtu nahi zuen-eta. Une hartan, “Spain is different” eslogana sortu zen (Espainia desberdina da). 
Kanpaina horretarako, “Espainiako eskolako” artisten irudiak erabili zituzten; Velázquez, Zurbarán edo Goyarenak, esate- 
rako. Gainera, zabalkunde handia eman zieten lan horiei, Francoren erregimena garai hartako Espainiako balioekin bate-
ratu nahian. Equipo Crónica taldeak irudi berberak hartu zituen, baina pertsonaia horiek giro modernoetan kokatu zituen, 
kanpainaren benetako helburua agerian jartzeko eta instrumentalizazioa kritikatzeko. Horretarako, garai hartako irudiak 
eta iraganeko pertsonaiak erkatu zituen, eta, irudiek euren arteko lotura logikorik ez zuten arren, esangura berria ematen 
zioten elementu bakoitzari, botereak inposatutako irakurketa ofiziala agerian jarri nahian.

Egiturak aldatu egiten dira, esentziek beren horretan jarraitzen dute, 1968
Akrilikoa mihisean. 130 x 160 cm
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Guernica 69
Hirurogeiko hamarkadaren amaieran, gobernuak irekitasun handiagoaren aldeko itxura eskaini nahi zuenez, Madrilen Arte 
Garaikideko Museoaren eraikin berria eraikitzea bururatu zitzaion. Une hartan bertan, New Yorkeko Arte Modernoko 
Museoan gordetako Picassoren Guernica Espainiara ekarri nahi zutela zabaldu zen, eta eztabaida handia piztu zen sasoi 
hartako giro intelektualean.

Egoera horri erantzuteko asmoz, Equipo Crónica taldea konturatu zen Guernica koadroaren mezua anbiguo samarra izan 
zitekeela, bertan salatzen diren pertsonak koadroaren mezua manipulatzeko gai ziren-eta. Solbesen eta Valdésen ustez, 
margolanak masa-kulturako produktu bihurtzen direnean, haien izaera urratzailea galtzen dute. Hori dela eta, serie hau 
egin zuten jarrera horri erantzuteko.

Serie honetako lan guztietan, Guernica margolaneko irudi piktoriko guztiak testuingurutik kanpo eta arlo zein egoera ber-
rietan girotuta agertzen dira, lekualdaketa hori salatzeko. Batean, koadroaren kokagune berriaren inauguraziora doan se-
giziotik ihesi doaz. Bestean, balio frankisten sinboloa zen Mozorrodun Gerlaria ezpata eskuan azaltzen da, eta Picassoren 
pertsonaia nagusiei egiten die eraso. Serie honetako margolan guztietan, Guernica Espainiara itzultzean erregimenak egin 
nahi izan zuen manipulazioa salatzen da.

Lanbide baten autopsia
Serie honetako izenburuan adierazten den bezala, Solbesek eta Valdések margolarien jardunaren izaera landu nahi zuten. 
Horretarako, pintura gizarte kapitalistan txertatzeko gaitasuna jarri zuten kolokan, kontuan hartuta horrek dena manipu-
latzen zuela eta artisten gustukoa ez zen ekoizpen-erritmoa eskatzen zuela. Eurentzat, artea eta ogibidea gauza bera ziren, 
eta, koadroa pintatzen zutenean, horixe baino ez zen, pintura, nahiz eta atzean ikusleei jakinarazi nahi zizkieten asmoen 
jokoa egon.

Serie honetarako apaingarri nagusi moduan, Velázquezen margolan esanguratsuenetako batzuk aukeratu zituzten, eta, 
pintura pintura baino ez zela nabarmentzeko, bi baliabide argi erabili zituzten: pintzel margotuaren irudia gainjarri zuten 
eszena nagusian, eta zorrotadak edo nolabaiteko pintura-pintzelkada solteak ere margotu zituzten. Efektu hori are gehiago 
indartzeko, euren erretratua jarri zuten margolanetan bertan, baina mozorrotuta edo bainu-jantziarekin, artistaren berezko 
garrantzia gutxitu nahian. 

Bisita, 1969
Akrilikoa mihisean. 120 x 120 cm

Autorretratua jauregian edo Txakurra, 1970
Akrilikoa mihisean. 122 x 100 cm
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2.
POLIZIA ETA KULTURA (1971)

1968ko maiatzeko gertaerek eta osteko asaldura politikoak erabat aldatu zuten Europako gizartea. Poliziaren eta manifes-
tarien arteko istiluen irudiak ohikoak ziren, eta manifestari horietako asko Arte Ederretako edo Europa osoko arte-eskole-
tako ikasleak ziren, hain zuzen ere. Besteak beste, arteak eta artistek gizartean zeukaten zeregina zen euren kezka nagusia, 
Solbesi eta Valdési aspalditik gertatu zitzaien bezala. Dena dela, Lanbide baten autopsia seriean egin zuten moduan, modu 
metaforiko eta abstraktuan jorratu beharrean, errealitatearekin lotuago zegoen modu zuzenagoan egin zuten Polizia eta 
kultura seriean.

Serie honetako margolanetan, poliziak beti erasopean, zaintzapean edo mehatxupean dauka jendea. Zentsurarik ez izate-
ko, euren koadroetako polizia protagonistek beste herrialde batzuetako segurtasun-indarren jantziak daramatzate soinean 
eta ez diktadura frankistakoak. Aldi berean, kultura garaikideko zenbait elementu ere erabili zituzten; esate baterako, 
Eisenstein zuzendari sobietarraren Potemkin korazatua filmean ikusten diren eskailerak, non kosakoek herritar errugabeei 
egiten dieten tiro. Eurentzat, arteak ideia berriak eskaini behar zituen, une sozial jakinak gainditzen laguntzeko eta ordena 
ezarria beste barik onartzeko arriskuan ez erortzeko.
 

Potemkin korazatua, 1971
Akrilikoa mihisean. 200 x 200 cm
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Tintaz idazten ikasi nuen eguna, 1972
Akrilikoa mihisean. 120 x 120 cm

3.
SERIE BELTZA (1972)

Serie beltza esperientzia artistiko desberdina izan zen Equipo Crónica taldearentzat, lengoaia plastiko berriak arakatu 
eta garatzeko aukera eman ziolako. Lehen aldiz, kolore lauak alde batera utzi eta bolumena sartu zuten ikatz-ziriaren zein 
lumaren bidez. Horrez gain, gutxieneko kolore-gama ere erabili zuten, grisa eta beltza, batik bat. Era berean, eszenatik 
kanpokoak direla diruditen elementuak ere agertzen dira, ikusten ari garena pintura dela eta ez errealitatea aldarrikatu 
nahian: Alpino markako margoak, erregelak, koadernoak, olio-tutuak eta artisten beste objektu batzuk.

Serie hau bere garaiko alegoria dela esan daiteke. Herritarrek jasandako indarkeria, zentsura eta poliziaren agerpen eten-
gabea zine beltz amerikarraren mundutik datozen irudien bitartez bistaratzen dira hemen. Zine horrek, gainera, onarpen 
handia izan zuen gerraosteko garaian, eta artistek seriean sartu zuten, zine beltzeko ikonografiaren eta sasoi hartako 
egoera sozialaren arteko paralelismoa egiteko asmoz. Indarkeria serieko lan bakar batean ere ez da egitate zehatz batean 
zuzenean islatuta agertzen, baina guztietan zapalkuntza-giroa nagusi denez, seriea bera belaunaldi baten erretratua dela 
esan daiteke.
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4.
ERRETRATUAK, NATURA HILAK ETA PAISAIAK (1972-1973)

Serie honen bidez, Solbesek eta Valdések korronte artistiko berriei erantzun zieten, haien lana gaitzesten zutelako eta 
aurreko guztiarekin, baita pinturarekin berarekin ere, erabat haustea proposatzen zutelako. Beraz, eraso horri erantzuteko, 
Equipo Crónica taldeak adierazi zuen proposamen berri horren porrotaren arrazoia gizartearekin eta errealitatearekin ino-
lako loturarik ez edukitzea zela.

Artearen historiako gai klasikoak berriro lantzean, margolarien lanbidea benetan nolakoa zen eta urteen joan-etorrian 
gaiak aztertu eta ikertu egin behar zirela aldarrikatu nahi zuten. Velázquez, Goya eta antzeko artisten lanak hartu zituz-
ten berriro, bertan murgiltzeko eta bertako balio plastikoak antzeman, itzuli eta berrinterpretatzeko. Haien lanen izaera 
piktorikoa aldarrikatzeko gogo bizia zuten, eta, beraz, berrinterpretatzen zituzten koadroetako markoak ere irudikatzen 
zituzten. Azken batean, euren aurreko pintura guztian bezala, lan hauek irudien irudiak, margolanen margolanak ziren.

Otordua, 1972
Akrilikoa mihisean eta markoan. 140 x 140 x 6,5 cm
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 5.
PINTURAREKIN BUELTAKA (1973-1974)
Lanbidea eta langileak. Zeinuen subertsioa. Fusilamenduak. Pintura ikusi eta egitea

Artisten esanetan, Lanbidea eta langileak seriearen bidez, jarduera artistikoarekin lotutako zenbait faktoreri buruz arakatu 
eta hausnartu nahi zuten. Batetik, “langilea” lanbidea egiten duena zen eurentzat, baina, era berean, izaera erritual eta 
magikoa ere bazuen, nolabaiteko iragarle-zeregina duen artistarena bezalakoa.

Antza denez, 1973tik aurrera, taldeak krisi handia bizi izan zuen, lan egiteko metodoari dagokionez. Ordura arte, serie guz-
tiak ordenan egin zituzten, baina, serieak gainjartzean, nahasmena eta zalantzak sortu behar izan ziren tailerreko lanean, 
eta hori bilaketaren eta ziurgabetasunaren sintoma zen. Garai horretatik, ordea, sendo baino sendoago atera ziren. Dena 
dela, argi dago taldeak urte haietan egin zituen lanak oso hausnartuak izan zirela eta euren kezka nagusiak pinturaren 
izaera sozial, politiko eta kulturalarekin zeukala zerikusia.

Margolaria, 1973    
Akrilikoa mihisean eta markoan. 165 x 95 x 54 cm 

Begizko lekukoa, 1974
Akrilikoa mihisean. 181 x 221 cm
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6.
ARTE POLITIKOA? (1972-1977)
Iruñeko Topaketak. Kartela. Hormatzarra. Korapiloa

Iruñeko Topaketak
Atal hau osatu zuten askotariko lanetan, ikusleak zuzen-zuzenean obraren aurrean jarri nahi zituen Equipo Crónica taldeak, 
errealitatearen irudi objektiboa eskaini nahian. Ikusleek jarrera subjektiboa alde batera uztea edo kutsadura sentimentala 
gertatzea nahi dute, inork manipulatu ez ditzan. Erakusketan, Ikusleen ikuslea eskulturako bi multiple daude ikusgai, eta 
bertako arropek frankismoko brigada politiko eta sozialarenak dakarzkigute gogora. Obra hauek 1972an jarri zituzten ikus-
gai, Iruñean egindako artisten arteko topaketetako hitzaldi-aretoetan eta antzeko agertokietan, eta lanok haserrea eta 
sumindura piztu zuten ikusleen artean.

Kartela
Serie honetako lanak beste artista batzuekin zuten gatazkaren ondorioz sortu ziren, beste artista horiek “panfletoak” 
egiten zituztela aurpegiratu zieten-eta. Beraiek planteatzen dute artearen eta kartelaren arteko muga ez zegoela hain 
zehaztuta, eta, serie honetan, Picasso, Velázquez eta antzeko artistak aipatzen dituzten arren, kartelgintzaren elementu 
bereizgarriak ere agertzen dira (kaleak, militarrak, langileen mundua...).

Ikusleen ikuslea, 1972
Pintura harri-kartoian. 127 x 49 x 82,5 cm

Harresia, 1973
Akrilikoa mihisean. 200 x 200 cm
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Hormatzarra VII, 1975
Akrilikoa mihisean 150 x 150 cm

Blessé au champ d’honneur (Ohorearen eremuan zauritua),1976-1977
Triptikoa. Akrilikoa, olioa eta collagea mihisean
150 x 180 cm; 92 x 67 cm; 65 x 45 cm

Hormatzarra
1975eko irailaren 27an, erregimen frankistak heriotza-zigorpean zeuden azken pertsonak exekutatzeko erabakia zuen, eta 
orduantxe sortu zen serie hau. Serie osoaren eskema itxia bezain trinkoa da, eta zenbait elementu errepikatzen dira 
bertako koadro guztietan; esate baterako, exekuzioaren data, paleta hautsia, horma, begiak ezkutatzeko banda eta lutoa 
iradokitzen duen marra beltza. Elementu horiek guztiak tratamendu hotz bezain sintetikoaz errepikatzen dira, eta, aldaerak 
sartzeko orduan, Chirico, Klee edo Tàpiesen lanak aipatzen dira, besteak beste.

Korapiloa
Beraiek egindako planteamenduan, Korapiloa serieak hamabi triptiko ditu, eta, horietako bakoitzean, Francoren biografia 
publikoko gertaera bat azaltzen da. Triptiko guztietako mekanismoa berbera da: dokumentu biografikoa (margotua), aban-
goardia klasikoen irudikapena, eta aurrekoari begira bizkarra emanda dagoen ikuslea. Hain zuzen ere, ikusle horrek ikus-
leari edo Francori egin diezaioke erreferentzia, eta, era berean, gonbita ere izan liteke, ikuslea diktadorearen larruazalean 
sar dadin eta haren biografiako zenbait gertakari bizi ditzan.
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7.
BILLAR-PARTIDA (1977)

Solbesek eta Valdések oso gogoko zituzten billar-jokoa egituratzen duten arauak, eta, horren bitartez, pinturari buruzko 
metafora ere egin zuten. Plano metaforikoan, geometria, argiak, koloreak eta billarreko zenbait erritu jarduera piktorikoa- 
ren erakusgarri izan daitezke. Billarrean jokatzeko zenbait arau bete behar badira ere, trebea eta iaioa izan beharra dago. 
Konbentzio tradizionalen arabera pintatzeko ere bai. Bestetik, konposizioa eta argiaren erabilera berezia funtsezko bi ele-
mentu dira, eta ezaugarri horiek zehazten dute serie honen izaera orokorra.

Izenbururik gabe (Kandinsky jokaldia), 1977
Akrilikoa mihisean. 150 x 150 cm
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Beldurraren kolosoa, 1977
Akrilikoa mihisean. 200 x 150 cm

Narniko zubitik hurbil, 1980
Akrilikoa eta olioa mihisean. 140 x 220 cm

8.
AZKEN SERIEAK (1977-1981)
Parabola gisa. Bidaiak. Hiri-paisaiak. Trantsizioaren kronika. Publikoa eta pribatua

Equipo Crónica taldearen lan-ibilbide osoan, argi antzematen da karga sozial handiko serieak eta artista-zereginari buruz 
hausnartzeko serieak jorratzen zituztela aldian-aldian. Erritmo hori ez zen euren azken serieetan aldatu, eta lan batzuk era 
batekoak zein bestekoak ere izan zitezkeen.

Parabola gisa
Serie honetan ere, frankismoan jasandako beldurra eta zapalkuntza izan zituzten hizpide. Horretarako, garai hartan sitsen 
kontra oso ezaguna zen produktu baten irudi komertziala erabili zuten, mamu erraldoi bezain mehatxagarri baten itxura-
rekin. Aldi berean, horren bitartez, beste garai batzuetako artistei ere egin nahi zieten keinua.
 
Bidaiak
Serie hau aurrekoarekin lotuta dago zenbait elementuren bitartez, baina, hemen, bidaiatzeko, beste herrialde batzuk eza-
gutzeko eta bertako kultura eskuratzeko nahia adierazten da. Hori dela eta, margolan batzuetan trena agertzen da eten-
gabe, eta, beste batzuetan, beste herrialde batzuetako museoak aipatzen dira. Ziurrenik, serie honetan, beste batzuetan 
baino gehiago, egileak baretu egin ziren, eta oroitzapenen, nostalgiaren eta bidaiatzeko gogoaren eraginpean jarri ziren 
naturaltasunez.



14

Hiri-paisaiak
Serie hau pinturaren aukeren azterketari buruzko murgilketa esperimentala da. Akrilikoa barik, olioa landu zuten, eta era 
guztietako pintzelkada lodi eta indartsuagoak erabili zituzten, ehunduren zehaztapen handiagoaren bila. Era berean, beste 
artista batzuen lanak ere aipatzen zituzten, baina modu sotil eta pertsonalagoan.

 

Trantsizioaren kronika
Serie honetan, Guernica Espainiara iritsi zeneko gertakariari buruz hitz egiten dute, eta, aldi berean, garai hartan pertsona 
eta intelektual askok bizitako desilusio politikoarekin ere lotzen dute gertakari hori. Errealitatea inoiz baino zatituago eta 
lausoago agertzen da bertan.
 

Publikoa eta pribatua
Serie honek taldearen hasierako tentsio teorikoa eta eztabaida berreskuratu nahi zituen; izan ere, trantsizioaren hasieratik, 
ezaugarri horiek erlaxatuz joan zitzaizkien. Alabaina, Solbes gaixotu eta 1981ean hil zen. Nahiz eta sasoi batean Valdések 
Equipo Crónica taldearen estiloko lanak egiten jarraitu zuen, ordura arte elkarrekin egindako lanarekin zerikusirik ez zeukan 
bideari ekin zion azkenean.

Tximiniak, 1979
Akrilikoa eta olioa mihisean. 134 x 170 cm
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Argazkia edo Pertsonaia, 1980
Olioa, collagea eta akrilikoa mihisean. 160 x 130 cm

Izenbururik gabe, 1981
Olioa mihisean. 130 x 162 cm
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