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O roubo da Gioconda
A principios do século XX a Gioconda exhibíase no Louvre como unha obra
máis das moitas que albergaba o museo. Atopábase no salón destinado as
obras do Renacemento. O 21 de agosto de 1911 os xornais publicaban
unha noticia que ía redobrar en todo o mundo a fama deste retrato.

As medidas de seguridade eran tan escasas que ata un día despois
ninguén se deu conta de que faltaba o cadro. Foi o pintor Luís Béraud, de
visita no museo, quen o botou en falta, e moi alarmado dirixiuse aos
gardas. Estes, con total despreocupación, limitáronse a tranquilizalo
dicíndolle que seguramente o levaron para fotografalo, ao obxecto de
utilizar a imaxe nos folletos de publicidade do museo. Pero o pintor, aínda
aprensivo, dirixiuse entón a un dos superiores e viu confirmadas as súas
sospeitas: en efecto, o cadro fora roubado.

Pouco despois chegaba a policía e o Louvre pechábase ao público durante
7 días, xornadas dedicadas a unha frenética procura da pintura. Todo en

balde, pois só lograron atopar o marco.

Os investigadores elaboraron unha lista de sospeitosos e era pintor español Pablo Picasso. Tamén se
sospeitou do poeta Apollinaire, implicado no roubo dunhas figuras facía uns anos. Foron citados a
declarar, pero quedaron en liberdade ao resultar evidente que non gardaban conexión cos feitos.

Comezaron a xurdir teorías de todo tipo, entre as cales as máis fascinantes eran as que falaban de
estrañas conspiracións. Unha delas sostiña que o roubo fora organizado polo goberno alemán para
deshonrar a Francia. Isto estivo a piques de provocar un incidente internacional, porque os alemáns, á súa
vez, comezaron a dicir que era todo un complot francés contra eles.

A verdade sairía á luz dous anos máis tarde. Vicenzo Peruggia, un carpinteiro italiano que traballara no
museo, simplemente agarrou o cadro e saíu con el baixo o seu abrigo, aproveitando un peche ao público
para traballos de mantemento. Ao cabo dese tempo o comprador italiano de arte Alfredo Geri recibiu
unha carta na que se lle ofrecía a compra da Gioconda. Geri avisou a un dos administradores da galería
dos Uffizi, que lle aconsellou seguirlle a corrente. Así se fixo, e Geri concertou por carta unha cita en Milán
co ladrón.

Este presentouse como Leonardo Vincenzo e dixo que os seus motivos para roubar a obra foran
patrióticos, pois quería vela exhibida nun museo italiano e devolver así ao seu país parte dos tesouros
roubados por Napoleón. En realidade fora o propio Leonardo quen levou a Gioconda a Francia e
vendéralla ao rei Francisco I.

Ofreceu o cadro por medio millón de liras. Tras comprobar que se trataba do orixinal, Geri avisou á policía
e o ladrón foi apresado. Con todo, a condena que se lle impuxo foi meramente simbólica, porque a xente
aclamábao como a un patriota. Posteriormente saberíase que en realidade non actuara só, senón inducido
por un estafador arxentino chamado Eduardo Valfiemo, que traballou xunto ao copista Chaudron durante
os anos en que a pintura estivo desaparecida. Venderon seis copias perfectas, usando pigmentos e
procedementos capaces de pasar o exame máis atento.

A Gioconda, tras percorrer toda Italia, acabou regresando a París. Volveu ser colgada no museo do Louvre
o 4 de xaneiro de 1914.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. En que museo está a Giconda?
2. Canto tempo tardaron en botar en falta o cadro?
3. Quen o botou en falta?
4. Cantos días estivo pechado o Louvre?
5. Que pintor estaba na lista dos sospeitosos?
6. Quen roubo o cadro? ¿Por que o fixo?
7. Cantos meses estivo fóra do Louvre a Gioconda?


