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GUMERSINDO PARDO REGUERA
Inspirador de Picasso

D. Darío Campos Conde,
presidente da Deputación Provincial de Lugo,

Dna. Mª del Pilar García Porto, 
deputada de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e 
Deseño e Artesanía

teñen o pracer de invitalo/a á inauguración da exposición

GUMERSINDO PARDO REGUERA. 
INSPIRADOR DE PICASSO

O acto celebrarase o vindeiro 11 de agosto ás 20 horas, 
na Sala de Exposicións do Museo Provincial de Lugo

Praza da Soidade s/n
Tel. 982 242 112
www.redemuseisticalugo.org  / difusion@museolugo.org

Máis información
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GUMERSINDO
PARDO
REGUERA

Inspirador de 
Picasso

Viviu nos séculos XIX e XX, pero foi un home do 
Renacemento: delineante de estradas, 
farmacéutico, profesor, político e, por suposto, 
pintor. A Gumersindo Pardo Reguera deulle tempo 
a vivir varias vidas nunha, a profundar en diversos 
campos, sempre con éxito. Nado o 24 de febreiro, 
de 1847, en Valgos (parroquia de San Martiño da 
Ribeira, Concello de Cervantes), comezou a pintar a 
finais do século XIX, pasados os 40 anos. Pronto se 
gañou fama de gran retratista, que foi crecendo ata 
a súa morte, en 1916. Para entón, xa era un pintor 
consagrado e secretario da Real Academia Galega 
de Belas Artes.

A exposición que presenta o Museo Provincial de 
Lugo –que se celebra con motivo do centenario da 
súa morte– reúne máis de 30 pezas de Pardo 
Reguera, catro delas pertencentes ao museo 
organizador. Na súa maioría, trátase de retratos de 
ilustres membros da burguesía galega ou de 
familiares do propio pintor. 

Foi esta faceta, a de retratista, a que máis cultivou 
Gumersindo Pardo Reguera. Pero tamén ofrecemos 
exemplos das súas incursións na pintura relixiosa e 
histórica, no bodegón ou nas escenas costumistas. 
O costumismo e a variedade de tipos populares é, 
por certo, a temática dos bonecos de trapo 
confeccionados pola súa filla Elena Pardo-Reguera 
García: o Museo Provincial de Lugo conta nos seus 
fondos cunha gran mostra da súa produción.

A mostra profunda por primeira vez –e este é o gran 
factor diferencial respecto da monográfica de Pardo 
Reguera, que se organizou en Lugo en 1960– nas 
conexións entre o pintor lucense e un neno que 
chegou a Galicia en 1891 e marchou en 1895, con 

realizados polo malagueño en París en 1901 (Le 
gourmet, Nena con pomba e Nenos e xoguetes) e 
outras tantas pezas que tivo ocasión de ver na 
Coruña no estudo do lucense (Tomando chocolate, 
Nena con pombas e Pompas de xabón, 
respectivamente). 

O impacto non se cinguiu só á obra de Pardo 
Reguera. Esta exposición tamén expón a hipótese 
de que Guernica ten a súa orixe nun gravado 
realizado por Carl Dupuis de A matanza dos 
inocentes, de Rubens. Esta obra colgaba na botica 
de Gumersindo, que o novo talento visitaba a diario. 
Porque, como deixou dito o xornalista lucense, 
Antonio D. Olano, «Pablo díxome que, na Coruña, 
pasaba o día na farmacia da rúa Real». Na botica 
de Gumersindo Pardo Reguera, inspirador lucense 
de Picasso.

13 anos, pero xa coa bitola de pintor, Pablo Ruiz 
Picasso. O mellor amigo do malagueño era entón 
Antonio Pardo, fillo de Gumersindo, e de aí naceu 
a confluencia entre os dous artistas.

Pardo Reguera e Picasso compartiron mesmo 
modelos durante aquel tempo fundamental. O 
veterano pintor lucense e o adolescente artista 
malagueño pintaron, cada un no seu estilo, o doutor 
Ramón Perez Costales, a Nena dos pés descalzos 
–a protagonista da que a crítica considera a obra 
maior do Picasso galego– e, posiblemente, ao xa 
citado Antonio Pardo Reguera.
 
Picasso marchou de Galicia en 1895 e nunca 
volveu. Pero o recordo da súa estancia sobreviviu 
nel e, tamén, o da obra Gumersindo. Só así se 
explica a relación temática entre tres óleos 

Retrato de Camilia Marquina Ila, 
Marquesa de Ombreiro
Óleo / lenzo, 1905
Museo Provincial de Lugo

Tomando chocolate
Óleo / lenzo, ca. 1892
Colección Teresa Pardo Yáñez

Portada:
Autorretrato 
Óleo / táboa, 1895
Colección Ignacio Pardo Pedrosa

Pompas de xabón
Óleo / lenzo,1892
Colección Pardo Yáñez


