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“Eu non teño a culpa de que os meus cadros non se 
vendan. Pero ha chegar o día no que a xente recoñeza 
que valen máis cós cartos que custaron as cores para 

pintalos”. 
Vincent van Gogh



a editorial

Editorial Weeble é un Proxecto Educativo aberto á colaboración de todos para fomentar a 
educación, ofrecéndoa dun xeito atraíbel e moderno.

Creamos e editamos libros educativos infantís que sexan divertidos, modernos, sinxelos e 
imaxinativos. Libros que se poidan usar na casa ou na escola como libros de apoio.

E o mellor é que son de balde! Por iso publicamos en formato electrónico. Queremos facer 
accesíbel este novo xeito de aprender.

Apostamos polo desenvolvemento da imaxinación e da creatividade coma alicerces fundamentais 
para o crecemento dos máis novos.

Cos nosos libros queremos redeseñar o xeito de aprender.

Se queres saber máis de nós, visítanos en: http://editorialweeble.com

Un saúdo, 

O equipo de Editorial Weeble
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CAPÍTU LO 1

Os primeiros 
anos



- Ola rapaces! Chámome Vincent van Gogh e neste 
libro vouvos contar o máis sinalado da miña vida. 
Heivos ensinar algúns dos cadros que pintei e 
contareivos como me sentía ao pintalos.

- -Sabiades que cheguei a pintar 900 cadros?

- Queredes saber en canto tempo? Así comeza a 
historia da miña vida...
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-Nacín nunha cidade de Holanda chamada Zundert, o 30 de marzo de 1853. Os meus pais, 
Theodorus e Anna Cornelia tiveron outros cinco fillos. Eu son o maior de todos e Theo, o meu 
irmán menos, é o meu preferido, lévome de medo con el!

-A miña pinta é un tanto 
singular: os meus ollos 
son moi grandes e o 
meu cabelo rubio e irto. 
Amais a miña cara, 
pencada, brilla sen igual 
cando me entusiasmo, 
cousa que sucede a 
miúdo. Gústame, 
encántame ser así!
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Aínda que a Vincent non lle presta moito ir á escola, dánselle moi ben os idiomas. Estuda 
sobre todo francés e alemán. Pero aos 15 anos decide deixar os estudos e comezar a 
estudar pola súa conta.

Con só 16 anos, Vincent comeza a traballar como aprendiz nunha galería de arte, un lugar 
onde se compran e se venden cadros e outros obxectos de arte.

Catro anos despois é trasladado, 
primeiro a Londres e logo a París. 
Durante eses anos, a súa afección 
pola pintura é tal, que se enchoupa 
de todos os coñecementos posibles 
sobre ela. Así é como, aos poucos, 
comeza a plasmar a súa 
aprendizaxe nas súas diferentes 
obras.
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Pero... ao cabo duns anos, o traballo 
comézalle a resultar aburrido e 
monótono, e nunha das moitas cartas 
que escribe ao seu irmán Theo di:

- Querido Theo, despedíronme da 
galería de arte. Xa non teño que seguir 
traballando con eles.

8



En realidade, non sabemos se o despediron ou se foi el mesmo, o que provocou algunha 
situación incómoda para que o botaran. Sexa como for, Theo, que traballa na mesma galería 
de arte pero na súa oficina de Holanda, lamenta a noticia e se entristece pola situación do 
seu irmán.

Con 23 anos, Vincent retorna a 
Inglaterra onde comeza a ler a Biblia. 
Comeza a se apaixonar tanto pola súa 
lectura que medra nel un forte 
sentimento relixioso. A súa paixón é 
tal que se fai predicador.
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Dous anos despois chega coma misioneiro a unha rexión mineira e pobre de Bélxica. Alí, van 
Gogh predica a Biblia aos mineiros, vivindo en condicións de extrema pobreza.

Durante esa época descobre o pracer do debuxo e comeza a retratar aos mineiros e ás súas 
xentes. A súa aventura de 
predicador dura case dous 
anos.
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Á fin, o seu irmán Theo convénceo para cambiar de vida, deixar de predicar e adicarse ao 
que máis lle gusta, a pintura.

Daquela Theo xa enviaba cartos a van Gogh para todos os seus gastos, xa que el non tiña 
ningún ingreso. Theo íase encargar de manter ao seu irmán durante o resto da 
súa vida.
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CAPÍTU LO 2

Comezando a 
pintar



Foi no 1880 cando van Gogh decide definitivamente facerse pintor e comeza a se preparar para 
iso. Nesta época quédase a vivir en Bruxelas e, sabedor de que lle cómpren clases de debuxo, con 
27 anos decide matricularse na Academia de Belas 
Artes, onde estuda debuxo e perspectiva.

- Rapaces, estame encantando o debuxo e ademais 
dáseme ben. Creo que me vou adicar a pintar o resto da 
miña vida!
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Pasado un tempo, Vincent viaxa á A Haia e alí comeza a pintar acuarelas, un tipo de pintura 
que se mestura con auga. Tamén pinta moitos bodegóns, pinturas que representan obxectos 
inanimados como flores, froitas, plantas, libros ou outros obxectos.

Ao principio os seus cadros teñen un realismo moi marcado e tons escuros. Van Gogh pinta, 
sobre todo, retratos e persoas traballando.

- Os dous cadros máis coñecidos 
que pintei son “O tecedor no tear” 
e “Os labregos xantando 
patacas”. Botádelle un ollo a ver 
que vos parecen.
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Dende cativo van Gogh era coñecido polo seu forte carácter, tiña moita xaneta e 
enfurruñábase con facilidade. Así, cando un seu amigo 
critica con dureza o seu cadro “Os labregos xantando 
patacas”, Vincent anoxouse moito e dixo:

- O meu amigo Rappard critica o meu cadro. Pero quen 
se cre que é? O meu cadro é excelente, esta cheo da 
vida inquietante deses pobres labregos. Nunca volverei 
falar con el!

E cumpriu a súa palabra... endexamais volveron 
falarse.
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En 1886 van Gogh viaxa a París para vivir co seu irmán Theo.

E é en París onde o mundo da arte ábrese diante dos ollos de van Gogh. Na chamada “cidade 
da luz” coñece aos grandes pintores do momento. Vincent séntese fondamente emocionado 
cando fala con eles. Seguro que sabedes de quen estamos a falar...

-Coñecín a Toulouse-
Lautrec, a Paul Gauguin, 
a Seurat, a Signac, a 
Pisarro, e incluso ao gran 
Paul Cézanne.
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A súa aprendizaxe continúa e Pisarro ensínalle as novas técnicas da pintura, a teoría da luz 
e da cor. Vincent apréndeo todo a présa, e canto máis aprende máis quere aprender, semella 
que lle falta o tempo. Todo o que aprende parécelle pouco.

Despois pasa o día practicando o aprendido, sen parar un segundo, pintando as paisaxes do 
barrio de París onde vive, Montmartre.

- As cores dos meus cadros son moito máis 
vivas. Gústanme! A partires de agora 
empregarei sempre a cor.
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CAPÍTU LO 3

Pintando en 
Arles



Arelando seguir a aprender, van Gogh decide cumprir un dos seus máis degoirados soños, 
coñecer o mar Mediterráneo; a súa luz, a súa natureza e as súas cores. Para iso, en 1888 

chega ao pobo de Arlés, situado ao sur de Francia, 
na rexión da Provenza. E, como non podía ser 
doutro xeito, queda abraiado polo seu sol radiante, a 
súa luz cegadora e por esas cores tan puras que 
cegaban a paisaxe.

Encandeado pola emoción do momento, Vincent 
comeza a pintar, a pintar e... a pintar.

- Cómpreme pintalo todo. Teño que expresar este 
marabilloso lugar e plasmar toda a súa fermosura 
nos meus lenzos.
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Decide alugar un pequeno faiado enriba dun restaurante, pero como é moi pequeno, non pode 
pintar alí e debe saír ao campo, onde pasa todo o día pintando árbores, campos de trigo, o río 
Ródano... e comeza a bosquexar uns riscos ondulados co seu pincel, uns trazos que, aos 
poucos, vanse converter no sinal máis característico da súa pintura.

Nesta época, van Gogh pinta varios cadros famosos, como “Melocotoeiro en flor”, “A ponte 
de Langlois con dama con paraugas” e “O 
sementador” que podedes ver aquí.

-Se en París descubrín a cor, o que estou 
descubrindo aquí non é comparábel. A 
miña paleta encheuse de cores vivas, 
cheas de forza e de vida. 
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Uns meses despois, cos cartos que lle envía o seu irmán Theo, aluga a chamada casa 
amarela, chamada así pola cor das súas paredes. E decide amoblala como estudo para 
artistas.

21



- Gústanvos estes cadros, 
rapaces? 

- Ollade coma a cor amarela que 
sae das lámpadas ilumina o bar, 
e como pinta o ceo estrelado, 
con grandes estrelas redondas 
de cores brancos e amarelos.

22

Vincent continúa aprendendo e ao final do verán comeza a investigar na pintura 
nocturna e de interior. Así recrea o ambiente dos bares e plasma a luz nocturna en 
dous magníficos cadros: “Interior de café nocturno” e “Fronte ao café nocturno”.
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A van Gogh agárdalle unha sorpresa. O gran pintor Gauguin, ao que coñeceu en París, viaxa 
a Arlés para vivir con el unhas semanas. A Vincent encántalle Gauguin, considérao un dos 
seus mellores amigos.

- Estou moi nervioso pola chegada de Gauguin. 
Decorei a casa amarela para el con moitos cadros de 
xirasois amarelos. Todo o que fai el é xenial, pero a 
xente non o entende. Por iso non vende ningún cadro, 
coma min.
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Xuntos pintan moitos cadros durante semanas, pero o forte carácter de ambos os dous fai 
que teñan frecuentes zarracinas. Nunha delas van Gogh remata cortándose parte do lóbulo 
da súa orella esquerda, quedando ingresado nun hospital durante 15 días.

Tras este último incidente, Gauguin non atura máis a convivencia con 
van Gogh e marcha, deixándoo só en Arlés.

En adiante a saúde de Vincent 
comeza a empeorar sofrendo 
frecuentes estados de depresión, que 
o levan a ingresar en varios 
hospitais.
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CAPÍTU LO 4

Pintando en 
Auvers-
sur-Oise



Durante unha das súas estancias hospitalarias, e tras sofrer outra das súas crises, van Gogh 
decide trasladarse a París, a casa do seu irmán Theo. Aínda que ao pouco tempo, e co obxecto 
de non enfastialo máis, marcha a vivir pola súa conta a un pobo preto de París, chamado 
Auvers-sur-Oise.

- Fixádevos neste cadro: 
pinteino mentres estaba 
no hospital de Saint-
Rémy. Titúlase “A noite 
estelífera”.
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- Mirade o ceo no acougo da noite. Encántanme eses riscos ondulados que semellan 
unhas espirais xigantescas. E, vedes esas estrelas grandes, enormes, brillantes...? E 
esa aureola amarela que escintila ao seu redor, védelo? Esa aureola é a culpable do seu 
brillo intenso. E vistes a lúa, esa lúa laranxa?

- Encántame “A noite 
estelífera”!
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En Auvers coñece ao doutor Paul Gachet, quen vai ser o seu mellor amigo a partires de 
entón. Paul, amais de médico, é un pintor afeccionado que queda sorprendido polas 
capacidades artísticas de Vincent. Así que, a parte de se ofrecer a coidalo coma médico, 
tamén lle ofrece a súa amizade e o visita sempre que o necesita.

En agradecemento, Vincent 
píntalle un dos seus máis 
famosos cadros titulado “O 
retrato do Doutor Gachet”.

- E que vos parece o cadro 
do doutor, gústavos? Está 
moi, pero que moi serio, non 
é?
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Nesa época van Gogh pinta freneticamente. As súas continuas crises lévano a se refuxiar na 
pintura, de xeito que en rematando un cadro, empeza outro deseguido. E outro, e outro máis... 
É coma se soubera que lle queda pouco tempo de vida. De feito, algúns dos seus máis 
famosos cadros son desta época. Fixádevos que só en dous meses deu pintado máis de 
setenta cadros!

- Pintei a igrexa de Auvers nun cadro 
grande, con liñas moi fortes, con tons 
violáceos e un ceo azul, escuro e 
profundo. O tellado ten partes violetas 
e outras vermellas. E aí, nun primeiro 
plano, pintei esa fina herba que medra 
neste pobo e esas fermosas flores 
ventureiras. E todo asolagado polos 
intensos raios do sol.
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Van Gogh sofre outros episodios de depresión en Auvers. Aínda así pinta un dos seus 
mellores cadros, titulado “Campo de trigo con corvos”. O azul do ceo e o intenso amarelo do 
trigo absorben toda a forza do cadro. Ao lonxe un bando de corvos paira sobre os trigais.
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Pasan os meses e van Gogh segue a pintar con moita paixón e dedicación. E segue pintando 
sen parar, un cadro tras doutro. Nos últimos meses chega a pintar máis de 500 cadros, 
unha cantidade formidábel.

Cando ninguén o esperaba, en xullo de 1890, van Gogh morre dun disparo de revólver. Hoxe 
en día se pensa que o disparo puido ser accidental, e que foi feito, sen querer, por dous 

rapaces aos que Vincent coñecía. Para non 
delatalos nunca dixo quen lle disparara. 
Deixounos coa dúbida para sempre.

Sobreviviu ás feridas durante dous días. O 
seu irmán Theo estivo ao seu carón. Á fin, 
Vincent morreu coa cabeza apoiada sobre 
a man do seu querido irmán.
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A calidade dos cadros de Vincent van Gogh non se recoñeceu ata os anos posteriores á súa 
morte. A partires de entón se lle considera un dos grandes mestres da pintura. 

Non hai dúbida de que van Gogh creou un novo 
xeito de pintar; un universo novo, cheo de cor e 
movemento; un novo xeito de entender a arte e 
expresala.
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Dende que decidiu adicarse á pintura, van Gogh pintou nin máis nin menos que a incríbel 
cantidade de 900 cadros en só 10 anos!

Fixo as súas obras grazas ao seu esforzo, á súa perseveranza e dedicación total. Soubo 
antepoñer as súas arelas de aprender ás súas continuas crises e 
problemas de saúde, emporiso non podemos esquecer en 
ningún momento o papel imprescindible que exerceu o 
seu irmán Theo durante toda a súa vida. Está claro que 
sen o seu apoio emocional e económico, non poderíamos 
desfrutar das magnificas obras deste gran xenio 
chamado VINCENT VAN GOGH. 
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CAPÍTU LO 5

Benvidos ao 
museo



Salgueiros no solpor



Os lirios



Vaso con doce xirasois



Labregos durmindo 
a sesta



O sementador



A ponte de Langlois 
con lavandeiras



Autorretrato



O cuarto de van Gogh



CAPÍTU LO 6

Sobre os decreitos de 
autor
As imaxes foron extraídas de Internet sen poder coñecer ao autor 
real das mesmas.

Non obstante, as imaxes dos cadros inclúense acolléndose ao 
dereito de cita con fins docentes que se encontra recoñecido polo 
artigo 10 do Convenio de Berna para a Protección das Obras 
Literarias e Artísticas, considerándose lícitas as citas tomadas 
dunha obra que se fixera licitamente accesible ao público.

No ámbito da Unión Europea, a Directiva 2001/29/CE, relativa á 
harmonización de determinados aspectos dos dereitos de autos e 
dereitos afíns aos dereitos de autor na sociedade da información, 
recoñece o dereito de cita con fins docentes no seu artigo 5.3:

a) “Cando o uso teña só por obxecto a ilustracións con fins 
educativos ou de investigación científica, sempre que, agás 
naqueles casos nos que resulte imposible, se indique a fonte, 
con inclusión do nome do autor, e na medida na que estea 
xustificado pola finalidade non comercial perseguida".

Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, 
regula o dereito de cita no seu artigo 32, apartado primeiro, 
establecendo o seguinte:

“É lícita a inclusión nunha obra propia de fragmentos doutras 
alleas de natureza escrita, sonora ou audiovisual, así como a de 
obras illadas de carácter plástico ou fotográfico figurativo, 
sempre que se traten de obras xa divulgadas e a súa inclusión se 
faga a título de cita ou para a súa análise, comentario ou xuízo 
crítico. Tal emprego só poderá realizarse con fins docentes ou de 
investigación, na medida xustificada polo fin desa incorporación 
e indicando a fonte e o nome do autor da obra empregada”.
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