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O.- INTRODUCCIÓ.-

O.I.- TlTOL

El títol que hem seleccionat com a sinópsi d1aquesta investiga

ció, és: "Análisi del sistema idiolectal de la Serie Barcelona de

Joan Miró (Morfogenia i composició)M. Amb ell volem sintetitzar els

conceptes mes importants del treball que hem desenvolupat en els
diferents capítols.

Análisi perqué hem examinat totes les parts contituents, se-

paradament i globalment del sistema, entenguent-lo aquest com un

conjunt de parts', o tot orgánic , organitzades segons unes liéis,

regles o un métode. El nostre treball s'ha centrat en ANALITZAR,
CLASIFICAR I EXPLICAR les estrategies compositives del sistema grá
fie de Joan Miró.

El concepte idiolecte, implica un carácter o una manera pro¬

pia de dir o expressar les coses o les idees. Urriberto Eco el de-

fineix com: "...el codi privat i individual del qui parla..."(l)

En aquesta investigació el subjecte que parla es en Joan Mi¬

ró, i el suport objecte de la investigació on desenvolupa el codi,
és la Serie Barcelona, nom que pren el conjunt de les cinquanta

litografíes en blanc i negre, realitzades a 1'any 1939»

La morfogenia es refereix a l'estudi de 1'origen de les for¬
mes i el seu desenvolupament estructural, així com també, la pro¬

dúcelo i ]'evolució deis carácters morfológics. I amb la composi-

ció, resaltem cadascun deis factors que contribueixen a la coor¬

dinado i disposició de les diverses part que abarquen la totali-

tat, segons una idea directriu, obtenint-se uns resultats esté-
tics i com a conseqüéncia uns efectes comunicatius.
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0.2.- JUSTIFICACIÓ I INTERÉS TEMÁTIC

Un sol testimoni plástic, davant d'un procés creatiu que com-

prengui tota una vida, mancat de conexions i del seu context, es

converteix en un fet aillat i insignificant, de tal manera que pot

caure en un desprofit de difícil avaluació. Miró, considerava que

una obra corresponia a un instant, que deslligada de les antece-

dents i de les consecuents perdia les seves autentiques dimensions.

En aquest sentit així s'expressava:

"No es una obra la que compta, sino la trajectória de

11esperit durant la totalitat de la vida".(2)

Pero per abastar la producció total, per tal de profundir en

aquesta trajectória d'esperit que ell proclama, és impracticable

per la seva magnitud, Així és que, la Serie Barcelona tot i ser

en esséncia una sola obra, es compon de cinquanta testimonis que

descriuen alhora, mitjanqant els diferents cossos que forma cada

un d'ells un tot, una dinámica processual propia, i encara que fe

ta molt condensadament en el terrps, no deixa d' implicar en ella

mateixa una trajectória. A la vegada, hi conflueixen una serie de

circumstáncies molt significatives.

1) Valor testimonial: Un fet important és el que es produeix poli
ticament a nivell mundial, peí desencadenament de la pugna bel.li

ca i llurs conseqüéncies que viurá de prop a Varengueville, i que

sense cap mena de dubte havia d'establir 1’estimulant que el por¬

tarla a expressar-se de la forma més patética de la seva vida,

fets per altra banda, que li provocarien el retorn de la seva im-

migració.
En la Serie, es sintetitza la resposta d’un entorn i d’unes

circunstáncies político-socials molt trágiques, i que incidirán
rrolt profundament en Miró. De l'extens i ampli repertori iconográ
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fie de la seva prodúcelo, és on podeir¡ detectar mes clarament, —

ádhuc excusivament, les expressions mes violentes, iróniques, bur

lesques, en una paraula mes rebels.

De la manca d'estudis o anotacions prévies, es despren que

és de les poques obres, almenys d'aquesta época, que probablement

puguin estar fetes directament. Fet que es fa perceptible i logra
exterioritzar amb tota la cárrega revulsiva, que només és possi-
ble manifestar integrament fent-ho d'aquesta manera.

2) Valor artístic: Tanmateix, dins de la seva trajectória proces-

sual. s'obra una nova etapa creadora que significa una ruptura de

les anteriors, producte d^un gran poder de síntesi, que es manifes^
ta alhora en el lS3$-4l amb les "Constel.lacions".

En la presentado del catáleg de 1 ' expos ició-horjienatge de

1984, a la Casa Elizalde, l'únic que reprodueix monograficament
la Serie, M& Lluisa Borras la valora:

"... per la seva qualitat estética, car en aquesta Sé-
rie culmina 1'elaborado de tot un llenguatge original
i personal!ssim, a la vegada que resumeix una nova ico¬

nografía, que el pintor va anar realitzant en els anys

de les guerres, viscuts en gran isolament i concentra¬

do interior."( 3 ) Per aixo s'ha definit aquesta etapa

com a període negre.

3) Valor creatiu: Coincideix just en la meitat de la seva trajec¬
tória creadora, si considerem que els seus inicis comencen ja en

el 1901.

La realització coincideix també, en una de les etapes mes

significatives del procés creatiu huma. Cal teñir en compte que
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A mes del valor intrínsec de la Serie, a un nivell mes perso¬

nal, podem dir que:

Per haver estat a prop de la seva obra, tot entintant les plan

xes de coure i estampant obra gráfica, com la Serie de Palma de

Mallorca i la d'homenatge a Salvador Espriu.(5)1'any 1974,en un

Taller de gravat a Rubí. Experiencia que significa 1'introducció
de la suggestió peí llenguatge mironiá. És llavors, quan comento

a intuir que per a poder arribar a un coneixement, pot no ser su-

ficient reflexionar o analitzar a nivell visual un missatge deter

minat, sino que és precís tocar i treballar les trames i les es¬

tructures internes deis diferents corpus del llenguatge emisor.

Ja que 1’interés per les qüestions relacionades amb la compo-

sició, sempre ens ha preocupat» La coordinació o idea direc-

triu de les forqes connaturals que hom plante ja, o que s ' establei.

xen directament en 1* acte creatiu, ve impulsada per una es¬

tructurado previa que está en nosaltres i de la que no ens podem

sostreure,i per tots aquells elements plástics, formáis, i estra
tégies que entren en joc, d'alguna manera, segons la intelectual^
tat de 1'emissor. El difícil, és fer conegut 1'estrany, és a dir,
fer que es produeixi aquella activitat básica de la sinéctica, i

per aixó cree que és obligat penetrar tan endins com es pugui en

les estructures de 11idiolecte. (6)

Sintetitzant, la Serie Barcelona es produeix en un marc on

incideixen unes circunstancies básicament adverses, potser de les

pitjors de la seva cronología, que fa particularment atraient el

seu estudi, per les dificultáis de concentrado que ha de compor-

a l'any 19391 Miró tenia quaranta sis anys, és a dir , un més del

que alguns psicólegs, com Papanek afirmen que la creativitat va

minvant a partir d'aquesta edat. (4)
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1

tar tais circunstancies:

"Ara estás llest: t'estiraras sobre la platja i dibuixa-
ras a 1’arena amb una canya. O amb el fum d'una cigarre-
ta..• No podrás fer altre cosa. S ' ha acabat tot. Vaig te
nir clarament aquesta impressió en el moment d'Hitler i

de Franco. La barrera total.M(7 )

També sóm conscients del compromís que adquirim a l'escollir
cora a tema de la investigació, l'idiolecte d'una figura de la ta¬
lla d'en Miró, per la quantitat d'estudis que se li han dedicat,
encara que des d'una altra vessant i per les personalitats que

els han emessos. Tot i així, creiem que el seleccionar aquest te¬
ma tan puntual, acotat, i enédit, segons el punt de vista exppsat
i metodológicament com s'exposará a continuació, pot contribuir

a descobrir 1'apassionant món de la forma que hi ha en el fons

del ilenguatge d'aquesta Serie, que per altra banda, se sitúa en

el bell mig del procés creatiu mironiá.
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O.3.- METODOLOGIA.-

Les imatges que s'ha utilitzat com a suport de la investiga-
ció procedeixen del catáleg anteriorment esmentat, únic sobre la

Serie, a mes deis origináis dipositats en els arxius de la Funda-

ció Joan Miró .L • aproximado a la ¡Serie, com a manifestació idiolec^
tal, es manifesta mitjanqant l'análisi i 11 examen de les parts —

constituients d'un tot, separadament, en llur relació, i en con-

junt .

La semiótica deis signes, per medi de la sintáxi o estudi de

la relació entre signes, passant també peí de les influencies con

formacionals amb la determinació deis caracters gráfics i construc

tius
, permeterá d'obtenir a mes deis análisi quantitatiu, dimensio

nal, funcional, iharmónic, segons els casos, entrar en la genesi
de les estructures, tot seguint el procés sobre els diferents cor

pus o actuacions deis elements sígnics o formáis. La comparació de

les emissions, ens portará a establir íes construccions que són
endogenes, exogenes i endo-exogenes. Arribat en aquest - - - - -

punt, hem procurat formalitzar o fixar uns models o ordres, tot
diferenciant aquells que es distingeixen de l'ordre habitual, i
definint les seves propietats excepcionals, abundant els fenomens
conmutatius i les inversions.

El procés analític esmentat,ens permeterá arribar al fons del
sistema compositiu, o d'aquelles línies fonamentals que conformen
el llenguatge idiolectal de la Serie Barcelona, mitjan^ant les —

relacions d'aquells elements que regulen i creen els diferents
fenomens i estrategies propiament compos itives.

Paral.lelament, hem tingut cura per aconseguir que els fona-
mens teórics que han inspirat el procés analític d'orde-
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nació i inter-relació de les imatges, fos el mes didáctic possible,

de manera que els conceptes presentats puguin ser seguits igualment,

per medi de les imatges.

Si bé a la primera part, s'ha seguit un procés conceptual de

tipus associatiu per a poder arribar a un coneixement el mes pro-

fund possible de la conformado básica i morfogénia deis elements

formáis i estructuráis, aquest és substituít en una segona etapa
o part, peí concepte de síntesi mental i perceptiva, per a poder

arribar per medi d'una lectura globalitzadora de les cinquanta -

composicions a reconéixer fenomenologicament els síntomes i a va¬

lorar o diagnosticar les diferents hipótesi i experiencies confi-

guradores del sistema compositiu de la Serie.

Els diferents fenomens no es troben d'una forma aillada, i

podem constatar com apareixen en mes d'una composició, i en alguns

casos formen part de les constants própies del llenguatge.

L'objectiu que ens hem traqat, és abastar compositivament
tots els especies de I'idiolecte mironiá dins de la Serie Barcelo
na. Per aixó tot operant en les línies esmentades, efectuem els

següents passos:1.- Determinem el vocabulari gráfic compositiu. Identifiqueni i
definim els diferents Corpus tipológics, per teñir una conciencia
clara de la seva riquesa.2.-Seleccionem, ordenem, i estudiem les variables, per estructu¬
rar el codis morfológics.

3•-Analitzem les propietats morfologiques, ± Constructives de to¬

tes les configuracions per reconeixer la seva entitat,

4.-Estudiem les relacions espaials, direccionals i tensionals,
per coneixer el seu desenvolupament.

5•-Analitzem estadxsticament, segons la major o menor incidencia
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c

c

6

t

t

7

onfiguracional del sistema compositiu per

ia global de cadascun d'ell.
• -Analitzem l'evolució i Ia transformacio c

ica, per determinar si són inédits, o les s

en a periodes anteriors.

.-Analitzem comparativament,per a fixar els

comprovar la importan

onstructiva caracterís

eves arrels es remun-

diferents nivells de

mímesi•

8»-Analitzem compositivament,per diagnosticar el comportament de
les diferents liéis ordenadores, en relació amb les del suport.9.-Analitzem fenomenológicament, per a diagnosticar els fenómens
perceptius , poétics i estrategics comunicatius.10.-Analitzem retóricament per a valorar la presencia de les figu
res estandars, aplicades al món de 1'imatge.11.-Analitzem geometricament, per a valorar les pautes, les tra¬

mes, les conformacions básiques, i la centralitat de cada unitat

compositiva, per extreuren uns patrons o models constants de

l’idiolecte, si es possible, que ens donará un determinat tipus
de model estilístic idiolectal.

Segons els diversos nivells d'análisi, ens hem recolzat en

els següents autors i obres selectivos:

A nivell configuracional, de tots els autors de 1'extensa

bibliografía de Miró, el que s'acosta sense cap mena de dubte, per

llegir 1'obra per ella mateixa, ha estat Cirici Pellicer. Miró lie

git i Miró mirall, han estat els exponents mes rebeladors. En

l'angle constructiu de la Gestalttheorie hem cil.ludit necessaria-
ment els tractats clássics sobre el punt i la línia de Kandinsky,

els croquis de Klee, la Nueva Visión de Moholy-Nagy, i en gene¬

ral els nous conceptes de la forma de la Bauhaus.

A nivell filogeric, Gaetan Picón amb els Carnets catalans

ens ha il.luminat els camins projectuals i creatius, i ens ha ajju
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dat a descobrir les arrels de l'idiolecte. En aquest sentit igujal
ment hauriem de fer rrenció de 1'exhaustiva bibliografía que crono

logicament repasa el fet plástic mironiá, així com catcilegs d' expo

sicions, que ens han permés establir una dialéctica constant entre

les diferent etapes i parts de l'idiolecte mironiá. En general,

per entendre millor el seu pensament les Conversaciones con Miró
de Raillard, ens ha perinés copsar la seva capacitat d' emocionar¬

se .

A nivell idiolectal primari, 1'experieneia i les nomtroses déi

des recopilades sobre el dibuix del preeescolar de R.Kellogg, ens

ha aproximat els nivells d'ajustament i identitat tipológica. En

aquest ámbit, i en el que ve, Hans Daucher ens fa veure altres qua

litats basades en les liéis perceptives, en la seva Vision artísti
ca i visión racionalizada.

A nivell compositiu i fenomenológic, Dondis amb la Sintaxi de

la imagen ens ajuda a comprendre la gramática visual. Arnheim,
amb les seves investigacions entorn deis modes de percepció de

la forma de Arte y percepción visual, El pensamiento visual, i

amb el mes recent estudi sobre la composició en les arts visuals,

ens ha proporcionat les pautes per endinsar-nos i descobrir les

liéis i els fenóirens mes ocults i complexs del sistema compositiu.

R. Berger, amb l'actuació deis agents plástics, ens ajuda a veu¬

re la composició com un conjunt d'operacions reguladores de les

relacions. També ens ha estat útil el curs d'educació visual, Tec

ria del ca mp o d'Attilio Marcolli, per la seva estructura deis

camps.

A nivell retóric, Lausberg i Fontanier, amb els E1ementos de

retórica 1 i t erar ia i Les figures du discours, ens aporten les dc_
finicions compositives que apliquen1 en el món de l'imatge.
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si-

de

Quan a la nomenclatura que hem adoptat en el primer capítol,

per definir les configuracions, hem evitat caure amb la definició

objectual, i ho herr fet tenint en compte 11 efecte que produeixen,
la manera d'estar construides, el seu desenvolupament formal, el
nombre de parís de que esta formada, i la forma que genera. En una

paraula, ens hem inclinat per la definició descriptiva perqué sin-
tetitza les referencies cor.formac iorals •

S1 ha treballat les imatges de la Serie Barcelona,per medi de

fotocópies directes, o reduídes, per tal de lograr 1'escala adient

segons les proporcions del suport, i segons les necessitats de les

relacions i inter-relacions que interessava establir en cada mo-

ment per evidenciar difererts fenomens.

La quantitat de signes que es troben d*alguna manera Ínter»re

lacionant-se entre sí, per medi de conjuncions contactes, superpo-

sicions o encreuaments, ens hem vist obligats a operar reservant o

substrahend els elements linials que interferien, la lectura de 1 ’ e_s
- tructura formal objecte d'análisi, per tal d'obtenir la integrá_
tat formal própia de cadascun deis signes.

Tanmateix s'ha intervingut segons un procés de descomposició,
quasi de disolució, de "ana-luein", que en grec significa precisa
ment disoldre les imatges o signes gráfics, que ha portat a poder
establir tota una serie de relacions dialéctiques entre les parts
del llenguatge.

bil

les

A nivell geométric Charle

itats geométriques implícit
armadures en La géométrie

s Bouleau ens

es en tot fet

secrete des p

evidénci

plástic,
eintres.

a 1

pe

e

r

s po

med

s

i
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Mitjangant les equivalencies o afinitats formáis o estructu¬
ráis s'ha organitzat agrupaments o conjunts tipologics. Dins
d'aquests s'ha identificat altres subagrupaments i subconjunts --

formats per variables tipológiques de les primeres, i aquells e_le
ments que d'alguna manera s'aparten o trenquen mes o menys les --

constants deis ordres establerts s'ha considerst com a excepcions t

tot definint les seves propietats.

Un altre aspecte a considerar, é
els múltiples elements configuraciona

totalitat d'ells, segons la seva pres

en dos casos s'ha hagut de fer una se

seu elevat nombre. A la vegada també

segons l'ubicació dins de la composic

litografía.

s que a l'hora d'organitzar

ls, s'ha tingut en compte la

éncia en la Serie, i només
lecció tipológica, donat el

s'ha respectat l'orientació
ió espaial original de cada

Altres tipus de grafismes complementaris, serveixen com a

mitjá per a explicar o senyalar aspectes particulars i caracterit
zants, emprant-se signes convencionals com la fletxa-triangle,

trames, o altres estructures própies del fet análitic.

Totes les intervencions i transformacions , s'ha fet amb el

máxim respecte, i qualsevol desviació o distorsió del carácter

gráfic és degut ais mitjans electrónics o mecánics que s'ha em-

prat inevitablement per a poder portar a terme l'análisi formal

i caracteritzant del signes*

Finalment hem de dir, que la investigació del tema está abor
dada segons la percepció i la preocupació que corresporit a la for

mació d'un individu pintor, dibuixant i gravador fonamentalment,
i r.o pas segons la visió de 1'historiador, mes narrativa deis esde
veniments relatius a una persona i el seu fet artístic, o del cri-
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tic d’art, mes judi

óbra artística. Tot

des aspectes que es

a poder valorar les

cios sobre les qualitats i els detectes

i així , naturalment heir de contemplar a

poden considerar estrictament histories

conseqüéncies d'aquests en 1'idiolecte.

’ una

vega-

per
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O.4.- PLA DE TREBALL.

La inve

primera comp

del repertor

el vocabular

ventariable,

els diferent

caire mes gl

identificant

sistema comp

stigació duta a terme, es compon de dues part
ren cinc capítols en els quals s.’estudien pr

i configuracional o conjunt de signes que det
i de la Serie, no solament des del punt de vi
sino també interrelacionant, analitzant, i c

s signes. La segona part, inclou quatre capít
obalitzador, que es dedica ais fenomens perce

i reconeixént els mecanismes i les estrategi

ositiu general•

s . La -

opietat

errrinen

sta in-

omparan

oís de

ptius t

es del

s

t

ot

El primer capítol de Tipologies i morfogenia configuracional,
s’ocupa de la producció i evolució deis carácters morfologics de
totes i cada una de les configuracions presents a la Serie, tot -

agrupant els diferents signes segons les propietats tipológiques,
distingint 1'ordre o naturalesa, les variables i relacions, i fi-
nalment les excepcions. En quan ais ordres, sobresurt 1'estructu¬
ral que segons els elements numerics deriva cap a estructures bi-

náries, ternáries, tetrámeres, pentámeres i heptámeres. En quan a

les variables i relacions estructuráis destaquen les conjuncions

individuáis i duals, les direccionalitats i les contraposicions -

que habitualmert giren entorn de la frontalitat, lateralitat, cen

tralitat, i asimetria. Les transformacions, l'apartat mes complex
del conjunt deriva segons unes dotze accions, de les quals desta-
quem 11inversió, la rotació, i la superposicions, cap a noves --

i

conf iguracions. Quant a 1 apartat de les excepcions consideren;
aquells trets que trenquen o fugen de 1'ordre habitualment esta-
blert, i destaquem les seves particularitats. Tot seguit, a conti
nuació de l'estudi esmentat ens endinsem analíticament en cada un

deis signes, i mitjanqant els métodos geometrics i cartesians, -

dedu'im la seva conf ormac ió .
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En el

cionals, de

lari gráfic
bulació de

variables c

oportunes p

predominant

les propiet

nes endomor

el tipus de

me-linial,
el tipus de

ho hem elab

segon capítol de Reconeixements i propietats configura
tectem la incidencia o frequéncia deis signes o vocabu

mironiá al llarg de tota la Serie, mitjangant la ta-

llur compareixenqa per obtenir-ne les gráfiques de les

onfiguracionals i tipológiques, fent les interrelacions
er tal de que permetin percebre millor els carácters -

s i minoritaris. ^n aquesta línia també es consideren

ats en fencié de 1'emplagament, tot distingint els sig

fies, exomórfics, i mesomórfics. Igualment operem amb

naturalesa sigui d'implantacié puntiforme, puntifer-

linial o zonal. De la mateixa manera es té en compte -

marca o perfil formal sigui básic o compost. Tot aixó
orat informáticament.

El tercer capítol dedicat a

cié i testimoniatge, té l'object
xement configuracional a partir
veiem obligats a remontar-nos a

Serie per veure la génesi deis s

logénia o evolució deis carácter
cal considerar la producció de f

nes que apareixen en anteriorita

seqüencialment per a percebre 11

series cronográfiques s1 originen
tenen en compte possibles reí

entre ells, és a dir les interac
ric cora a esquema estructural. D
rrelacionem els cáracters contra

plástics que antecedeixen a la
sió al fenómen bel.licista, per

lacio o testimoniatge, paral.leí

contemporánies de Picasso i Dalí

la Filogénia
iu d'arribar

deis antecede

etapes o perí
ignes i anali

s gráfics, pe

ets plástics
t

t s estudien

ur transforma

ens els anys

acions morfol

cions conside

ins d'aquest

posats que es

Serie, i fina

veure- els pos

a al tres pro

morfológica, interac

a percebre el conei-

nts. Per aixó ens -

odes anterior* a la

tzar la posterior fi_
r la qual cosa ens -

anteriors. fels sig-

cronológicament i -

cié. Generalment les

vint. Igualment es

ógiques que es donen
rant 1'aspecte nurae-

capítol també inte-

donen en els fets -

lement fem una incur

sibles vineles de re

duccions plástiquesa a 11 r e s
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En el món de la plástica, els nivells de parentiu morfolo-

gic de les imatges i de la dicció es donen en freqüencia. Aquest
és el fenomen que tractem en el quart capítol titulat Parangona-

cions morfolágiques i tipologies primáries. Es produeixen nivells

fortuits, i altres que son conseqüencia de l'influx i del poder -

de la imatge. Nosaltres hem posat de costat, llenguatges com els
deis preescolars, i segons els quantiosos i profunds estudis ti-

polágics i caracterologics deis grafismes deis nens, servits de

R. Kellogg, poden adonar-nos que hi ha unes constants insospitade

que fan reflexionar. Primer, a partir de signes solts i aíllats
i després per medi deis agrupaments tipologies esmentats, pland

gem la presencia d'un filo expressiu que es remonta a etapes mes

primitives, molt valuós gramat.icalment.

Com a conclusió de la primera part, i grácies a l’arxiu de

la Fundació Joan Miró, en el cinque capítol, podem estudiar les

Variables gráfiques de les maquetes del 1959 fins al tiratge

de 1944, on constatem l'estat de les esmentades maquetes i fem -

un inventari concienciós de les variables, transforrr.ac ions, i no

ves aportacions de les proves d'estat, obtingudes calcan! sobre
la pedra litográfica en el Taller Miralles de Barcelona.

La segona par! de la investigado, gira entorn de la sintaxi
o estudi intern de 11organització de les oracions gráfiques, amb

la conseqüent considerado deis elements virtuals propis del su

por!. Aquesta part s ' inicia amb un estudi deis diagnóstics o valjo
ració compositiva deis components esmentats, comprenen el predomi_
ni direccional rectilini i posicional relatiu de les esmentades
rectes. El desfasar.ient axial i la nivellació situacional, consti

tueixen dos deis diagnóstics fonamentals de 1'estructura gráfica,
que conjuntament amb les zones d1 influencia, i el diagnóstic de
centres i corbes virtuals, podem advertir que es corresponen, --

1
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i fins i tot concurreixen les dades, que es visualitzen amt la -

coincidencia del diagnostic de la tensió per concentració. El —

present capítol conclou amb una valorado del moviment i en un -

diagnostic tipológic compositiu, prenen com a model les represen

tacions clássica lliure, continua, en espiral, i polifónica.

El diagnostic fenomenológic, constitueix un deis capítols -

fonamentals d'análisi del sistema compositiu, un deis mes exten

sos conjuntament amb el primer capítol de la part inicial, i al-

hora un deis mes complexs• Fonamentat en 1'experiencia percepti¬
va tractem d'identificar i explicar aquells fenomens que deter¬

minen els mecanismes i les estrategies configuradores de les di-

ferents oracions gráfiques del llenguatge de la Serie. S’ha valo
rat setanta-un fenomens, deis quals vint-i-set es refereixen a

l'ámtit constructiu endogen, o a les parts internes de les
construccions configuracionals. Uns trenta-quatre es refereixen
a la dialéctica que s'estableix fonamentalment en el marc global

independent del cámp visual, és a dir exogen. Els nou diagnós
tics restants afecten ais dos aspectes alhora.

En síntesi,en general inclouen atributs com : contraposi¬
ción^ , simul taneitats , juxtaposicions, predominis, i altres de
carácter mes particular i específic. Relacionar cadascun deis

diagnóstics fora perllongat i feixuc, pero com a introducció po

dem destacar les compenetracions, la inflexió, el contrast d’e¿
cales, la sinectica, 1'anamorfisme, les línies otjectuals, la -

centralitat i l'abisme, la limitació i la ilimitació, el micro-
i ,

tema, els desplatéamenos , el sistema centrat i 1 estructurado -

topológica de l'espai, per citar-ne uns quants • Cadascun d'ells
és il.lustrat de forma que s'ha intentat. escollir la litografía
i el tipus de signe mes adequat per evidenciar i recolzar la t e o_

ria .
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L'art de parlar i de persuadir es aplicable al llenguatge

gráfic-plástic , així és que l'objectiu del penultim capítol és
identificar en el text gráfic, totes les possibi1itats funcio¬

náis lingüístico conceptuáis tradicionals de la literatura.

Aquest estudi, impracticat en el terreny de la plástica, que no-

saltres coreixem» sí en canvi en 1’arquitectura, ens ofereix la

P°£sibilit'at d’apreciar els poders de la imatge tot aplicant una
metodología interdisciplinar. En els 20 diagnostics duts a terme,

fem un repás per les figures rr-és importants del discurs. Entre

elles destaquen) la metáfora, tot fent un análisi de1 les l8 varia

bles existents. Per a Miró la testa és un sol; el sexe femení,-

aranya; els braqos, llunes o banyes ; i les tnans , flors , entre al-

tres •

El nové capítol, versa sobre els fonaments geometrics, que

si bé no era habitual que Miró realitzés a priori per ordenar els

. signes en 1-espai, exceptuant els treballs deis primers anys 20,
tota manifestació plástica comporta que els signes components

s1estructurin implicant uns tragats o esquemes geometrics que res

ponen a 11 armadura. Nosaltres comprenem per separat 4 análisi:
1) el de les línies direcciorals, divisories i de conexió; 2) el
de les particions espaials, segons 1’organització configuracional

; 3) deis contorns básics; 4) de la centralitat i desplagament
deis eixos. El primer análisi té per otjectiu identificar les

pautes, el segón la trama, el tercer, la tipologia deis contorns,
i l'ultim gira entorn del centre corr a foc generador d'ordena-

cions vinculados al semicercle, al cercle, i a la concentricitat.

Aquí
el nostre

,ha estat

totes les

posem punt final al nostre treball, tot assenyalant que

objectiu a més expressar les diferents qüestions
lograr o marcar un sentit didáctic. Per aquest motiu, -

hipótesis i o argumente que hem anat plantejaht, les hem
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O.- INTRQDUCClO.-

El present capítol abarca l'análisi morfológic de la totali-

tat de les configuracions que conformen el llenguatge gráfic de
la Serie Barcelona, Per configuració, entenem aquelles construc-

cions o tragats gráfics que són propis en sí, o bé aquella enti-
tat organitazada de tal manera, que está autoregulada. Marcolli

la defineix així:

"La configuració es un conjunt (i no una suma) d'objec-

tes, o de parts, organitzat i format per configuracions

mes petites o parcials dinámicament conectades. En al-

tres paraules és un conjunt format per subconjunts.

Si tota configuració és un conjunt organitzat, format

per conjunts mes petits, és evident que l’operació d'or

ganitzar els conjunts ha tingut el sentit d'elaborar -

els tipus, perque per molt amplia que pugui ser la gama

de conjunts que podem organitzar, són sempre reduibles

a alguns tipus fonamentals." ( 1 )

Nosaltres pe

llenguatge que es

atributs esmentat

si al concepte de

iniciáis. De mane

en aquegts cas sos

Gesthalts, segons

gons unes variabl

turalesa i estruc

de les variables,

que e fecten de

ment es mostren d

fet que es destac

ró, donat el carácter notablement sintétic del

tudiem, hem reduit conceptualment al máxim els

s del conjunt organitzat, fins a refondrels qua

Gesthalt,en els casos més simples, que són els

ra que amb el nom de configuracions, el que fem

particulárs, es analitzar tipologicament aqüestes
un ordres clarament establerts o donats, i se-

es. Dins deis ordres,es puntualitza la seva na-

turalment es determina la seva propietat, Dins

s1 estudia d'un total d'onze po£sibilitats, les
forma més destacable 1'estructura. Excepcional-

e maneres que tranquen les propietats habituáis,

a .
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En les restants configuraclOns mes complexes, a mes '

d'analitzar els carácters tipológics,s'estudia morfogenicament,

és a dir la seva producció i evolució caracterológica. Tanmateix

s'estudia també la filogenia o procés seqüencial deis diferents

tipus que es relacionen entre sí.

En resum:1’esquema sinóptic resultant del procés
el següent:

analític és
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1. CONFIGURACIONS D'EFECTE PUNTIFORME.

Com elements fonamentals de la representac

fica, trobem en primer lloc , el generador princ

Segons Kandinsky:
"El punt geometric es un ens invisibl
nir, per tant com un ens immaterial

ió o expres

ipal de la

e . S'ha de

(2 )

sio gra

forma.

def i-

"Els tamanys i les formes del punt varien, i en conse-

qüéncia també canvia el so relatiu del punt abstráete.
Exteriorment el punt pot ser designat com la forma ele
mental mínima, pero aixo no és corréete. Es difícil —

tragar els límits exactes del concepte de -forma míni¬
ma-: el punt pot créixer, convertir-se en pía, cobrir
inadvertidament tot el pía básic. On estarla dongs el

límit entre punt i pía?" (3 )

Segons la concepció del punt,abans esmentada, hem considerat
tant les configuracions d'extensió mínima, com les d'expressió —

máxima. En total hem definit onze modalitats morfológiques punti-

formes:1.- Digital: perqué no és un punt regular geométricament, sino -

que, per la seva organicitat suggereix la ditada o emprempta. —

Son els més nombrosos i apareixen com a taques totalment negres

espargides pels camps visuals.2.- De toe: "... és el resultat del primer xoc de l'eina del pía

material, amb el pía base." ( 4 ) Dona com a conseqüéncia una

construcció expandible del punt compacte. Constitueix una varia¬
ble molt particular, que es troba només en cinc casos en tota la
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3#- óval dividit:agüesta forma, podem afirmar que és una de les

constants del llenguatge gráfic mironiá. En aquests cas, presenta

la particularitat d'ésser dividit per una línia en dues parts

iguals practicament, per trobar-se superposat amb altres ele-
ments formáis. Son diferenciats mitjan^ant una área plena i una

altra buida, coincidint la primera, majoritariament a la dreta.

4.- Ciliat: el cercle o'6vul, es presenta de forma ciliada amb —

tres línies corbes dirigides cap a 1'esquerra, menys en un cas.

L'área interna del nucli es mostra dues vegades plena, dues mes

de semiplenes, i en una sola ocasió, participa de les propietats
de la divisió, com en el cas anteriorment esmentat.5.- Estrellat: és una configurado de fet estructurada per quatre

elements línials que es creuen entre sí, formant un estrellat.
Actúa a nivell compositiu amb l'efecte puntos de 1'área que con¬

figura, per la qual cosa, i encara que té unes característiques
propies estructuráis que s'estudiaran per separat i més endavant,

ens ha semblat incloure'l ja, dins d'aquest conjunt, per parti¬

cipar també de les propietats puntoses.6.- Taca-focus: en casos comptats, el cercle adquireix la dimen-

sió i la densitat focal, que segons el context espaial, adopta la
dimensió corpóreo-esferica, o la de forat-buit. És un deis punts
focáis de més forga.

7.-Textura: £s com

punts lliures." ( 5 ) L'
sions per la concentrac

texturitzades formant

l'espai compositiu. La

nivell perceptiu actui

diu Kandinsky

espai és sens

ió o acumulac

galaxies,
concentrado

també, com a

, un "complexe central de
ibilitzat en molt poques oc

ió de punts que formen áree

provistes de vida propia e

de forma circular fa que a

focus•

a -

s

n



o
ü

ie-

gra

8.- De textura línial: de configurado similar a 1'

mes que 1'element gráfic del punt, és substituit pe

ba a la manera de virgulado que gira i regira fins

munyoc . L’efecte focal s»hi expressa -tambó amb mes.

sitat.

anterior, no-

r la línia cor

a formar un

o menys inten-9.- Irradiat; havent considerat el

ciliats (apartat 4), aquí el nucli

línies unidimensionals cap a altres

cunscribeixen. La relació numérica

7, i 8 bracos. Compleix la fundó s10.- Concéntric: com a única excepc

de 1'element focal concéntric forma

nucli. Es localitza a la litografía11.- De massa:de vegades, el cercle

terna adquireix el sentit esféric o

punt com a nucli d'elements -

irradia multidireccionalment

nuclis puntosos que el cir-
de les extremitats, és de 5 i

imbólica del sol.

ió cal esmentar la presencia

t per tres cercles entorn del

B-44 .

segons la qualitat tonal in¬

de massa voluminosa.

Les onze variables puntoses descrites, ens comuniquen uns

carácters, que venen determinats segons els casos per les prop

tats, sigui de l'eina emprada, sigui per les característiques
fico-constructives. En síntesi, les esmentades variables se’ns

agrupen segons les determinacions que segueixen a la página se

guent.



Carácters Determitats
Característiques
Puntiformes

_ Variable NQ

Digital (ditades o emprem-

tes) 1

De toe (punta de pinZell) 2

De textura (de punts) 7
De textura (virgulado línial) . . 8

Estrellat (superposició
d'elements línials) 5

Concéntric ( dilatant-se ) 10

Taca-focus 6

Ciliat (amb extreraitats). .... 4
Irradiat (amb extremitats). ... 9

Oval dividit (divisió del nueli). 3

De Massa (voluminositat) 11

Per 1'eina

Per concentrado

Per encreuament

Per creixement

Per expansió

Per conjune ió

Per entonació

o n
O í
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2.- .Area configurada per l’encreuament d'elements linials.-

Aquesta configuració básica del vocabulari mironiá,és con¬

formada per la conjunció de les tres linies fonamentais, horit-

zontal, vertical i inclinada. Kandinsky les defineix respectiva-
ment segons la temperatura com, " ... la forma mes breu de la -

infinita pcssibilitat freda del moviment." ( 6 )cálida i cálida-
freda respectivament. L'estrellat és el signe mes nombrós del -

vocabulari de la Serie, i observem cinc variables tipologiques:1.- Encreuament apuntat: de trag puntejat o intermitent que li -

confereix un carácter de vibració i llunyania.2.- Afirmació de 11 encreuament: 1'estructura, és afirmada o de¬

finida per la continuitat del trag. És l'ordre que s1 imposa de
les cinc variables.

3 . - Puntualitzaci.6 de 1 1 encreuament : el centre de 1'encreuament

és remarcat, o adquireix de fet , una dimeinsió puntosa propia. Es

descarta la possibilitat que es pugui tractar d'un punt, el
nucli del qual irradia vuit bracos linials, per la corresponden
cía linial existent entre les parts i el nombre constant de vuit

bracos. Aquesta configuració fora una variable més dins del con-

junt tipológic, sino fos perqué és 1'única que es troba per bé a

1'interior d'altres estructures formáis més corrplexes.

4.- Encreuament ocultat: es caracteritza, perqué el punt anterior

ment esmentat, sembla com si s'hagués dilatat, fins a l'extrem de

dominar pract.icament tota 1 ' área . L’estrellat queda dissipat, o

ofegat per l’expansió del punt, quedant 1’encreuament ocultat.

5«- Encreuament corporalitzat: es destaca peí tipus de trag, que

en forma d'émfasi assoleix una corporeitat infreqüent. El seu -
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carácter, ve dete

La variable terce

pant també 1'inte
dibuixos del Carn

molt escassamer.t ,

només que en lloc

tres, l'horitzont

rminat per les propietats de l'eina ( pinzell).

ra comentará a aparéixer cap a 1.930, just ocu-

rior ¿'una altra forma que el conté, en un deis
et del mateix any. Paral.lelament, encara que -

comencem a localitzar també la variable segona

d 1 encreuar-se les quatre linies, se'P- creuen -

al i les dues inclinades.

La quarta implantado estel.lar, apareixerá per primera ve¬

gada en el 1925, en el quadre "La migdiada". Te forma sextil i
se superposa a un núvol circular, que reprodueix el fenomen d'a-
-ra,fent que el centre de 1’encreuamert,sigui absorbit per la
densitat d'aquests.
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PUNTUALITZACIÓ DE L'EXCREUAMENT >
VARIABLES

TIPOLÓGIQUES

EXCREUAMENT OCULTAT

5
EXCREUAMENT CORPORALITZAT

niNs n'Arpes

CONFIGURACIÓ D'AREA LINIAL I EXCREUAMENT

PROCÉS DE CONJUNCIÓ DE LES LÍNIES BASIQUES CONFIGURADO-

RES DE L'EXCREUAMENT I DE L'AREA VIRTUAL OBTINGUDA PER

LA INTER.RELACIÓ DE LES EXTREMITATS DE LES LÍNIES BASI-

QUES/

\ ‘ '
\l/

EXCREUAMENT APUNTAT
M \

/ I '

X

2
AFIRMACIÓ DE L'EXCREUAMENT
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3. -CONFIGURACIÚ FER CONEXlfl DUAL DE PUNTS . -

La conexió entre els dos punts, s'efectúa mitjangant quatre

enllaqos linials, que determinen quatre implantacions o ordres:

El conjunt de tots els punts d'una recta limitada pels seus

extrems, es el segment. Pero considerant la proporció deis dos -

punts propis que acoten la seva longitud, en relació de la direc
ció linial, podem afirmar, que es tracta mes aviat d'una constru£
ció dual de punts (A. B), els quals s'intercomuniquen. És evident
la predominancia proporcional deis punts per sobre de la línia -

que ádhuc es manté en les successives implantacions, encara que

s'aminorin paulatinament de tamany. S'ha quantificat 25 construc
cions tipológiques en posició vertical, que no és absolutament -

geométrica, sino que presenta una lleugera inclinació d'esquerra
a dreta, segons s1 evidencia en el gráfic deis quadrans, formats

pels eixos de coordenades. Considerant les definicions de Kandins^
ky, esmentades en l'apartat anterior, referent a la temperatura
deis tres tipus básics de línies segons 1'orientació, aquí te-

nim que la lleugera inclinació, fa que l'efecte esirictament ca

lid minvi. A la vegada, que el carácter de rigidesa geome

trica, es modeli, i que aquesta desviació, d'alguna manera fa -

que respongui o s'adapti mes a l'orientació caligráfica i ges-

tual del moviment propi de 1 ’avantbraq i de la rná. Tanmateix de_

nota, el sentit dretá per contra de l'orientació cposada, és a

dir deis qui son esquerrans. A nivell d'ubicació en l'espai, -

observem que sempre es troben flotans. En cap cas, es conjuga,
es superposa, o complementa amb al tres elements, ni tampoc ocu

pa un nivell precís dins de l'estructura espaial.

A la litografía B-49 identifiquem un element intermedi, que

servéis de pont entre la primera construcció i la tercera, que

sofreix un procés de corbatura de l'eix, fins angularitzar-se en

la quarta implantació, amb uns trenta o quaranta cinc graus.
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El procés de transformado del tragat inicial, s ' explica se

gons els eixos de coordenades, mit janijant els quadrants i els oc

tans espaials, conjuntament amb els eixos bisectors. Així dongs,

vaiem que el punt A, passa progressivament del primer al segon, i

d'aquest al tercer quadrant, mentre que el punt B, passa del ter

cer al quart, seguint la direcció contraria de les agulles del re

llotge. Com a conseqüéncia la línia de conexió es sotmesa per —

aquest moviment a una torsió corba primer, i angular després. Si

projectem lateralment cap a la dreta el conjunt diédric, ens tro

barem amb la definido deis carácters gráfics deis signes esmen-

tats .

Cal esmentar, la rotado del primer signe, que es transfor¬

ma en horitzontal, en tres ocasions, i també que la inclinado -

de les quatre implantacions o signes, se sitúa entre els quinze
i trenta graus.

Els actuáis grafismes són coneguts amb el nom de "Constel.la

cions", i cinc són les hipótesis sobre la génesi o motivacions

que impulsaren aqüestes representacions.

1 En primer lloc tenim les declaracions del propi Miró, que ens

descriu el que li interessava en aquells moments:
M El 19^0, a Palma, treballava amb les Constel.lacions

(encara no tenia aquest nom; en els carnets les anomeno

aiguades, tempera...), cap allá a les deu del matí me

n'anava a la catedral per sentir tocar l'orga. Al con-

trari deis meus amics surrealistes, a mí sempre m'ha in

teressat molt la música, i em recordó que Kandinsky —

m’havia dit que ell pintava tot escoltant música: aixó
m'havia impressienat." ( 7 )( 7 )



4.- Referent a la tercera implantado de la

nyada del grafisme: /H/iA a la litografía
ze segons Miró el xiscle punyent d'una orene

página n§ 6l ) no hi ha dubte, que tant a

ble horitzontal de la primera implantado, e

interpretacions del moviment o bategar d1 ale

carnet de la "Cursa de braus" apareixen els

signes amb 1' explicado d' en Miró, esmentada

serie, que va acompa

B-40, i que simbolijt
ta (que estudiem a la

questa com la varia-

s relacionen o són -

s de l'oreneta. En el

tres ^/VV*

5.- Respecta a la primera implantado, també constatem, que hi ha
una clara relació mimética amb el simbol astrológic representat

per dues boles unides entre sí per una recta inclinada de dreta

a esquerra, i que simbolitza l'oposició de la posició planetaria,

segons el vocabulari gráfic del món astrológic d'Ernst Lehner.

( 9 )

-li

De les

influit

declaracions podem deduir, que la música podría haver

o motivat els presents grafismes.

2.- Cirici qualifica en general

"Llavors la parella un

leta.., o bé " Dos e

angle..." ( 8 )

aquests signes com a estrelles:

ida com les boles d1un pes d'at

stels units per dos segments en

3.- Nosaltres constatem, que en els "Croquis d'insectes" de Mont-

roig, del 1924-25, apareixen unes formigues de construcció morfo¬

lógica paralel.la a la primera implantació d'aqueste serie. Si -

treiem o suprimim els detalls narratius que donen el contingut a

la formiga , ens queda practicament la construcció esmentada.
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CONPIGURACIÓ EN SEGMENT I TRANS¬

FORMACIONES :

RELACIONS D'UBICACIÓ DELS PUNTS

PROPIS A-B, SEGONS ELS PLANS DIVI-

SCRS DELS OCTANS DEL DIEDRE.

INCLINACIONS I INTER.RELACIONS.



.4. CONFIGURACIONS QUATRIPARTITES.-

implantacions formades per

seves extremitats circulars

que es constitueix en centre
ant , origina a la vegada una

de desenvolupament concentri

tot equidista i se subordina
axial. Utilitzada per la seva

4 9

Aquesta serie tipológica ofereix un total de vuit estructures

formades per encreuaments línials , duals, d'orientado vertical i

horitzontal. Aqüestes estructures determinen unes escales de crei-

xement al augmentar el nombre de les esmentades horitzontals, de

2 a 3 i de 3 a 5 linies, configurant-se aixi les implantacions for

mades per 2/2, 2/3 i 2/5* Les horitzontals permaneixen constants
de 2 en 2.

A la litografía B-45 , descobrim una variable estructural que

trenca 1 *ordre vertical establert, constituint-se en excepció,

que es contraposa a les constants anteriorment esmentades. És a
dir, en lloc d'estar format per dos elements verticals, en té tres
i en quan a les linies horitzontals només n'está provista d'una,
encara que cal considerar, que peí fet de trobar-se superposada a

una altra figura conjugant-se participa també de dues linies mes

pertanyents a aquesta segona.

Aqüestes implantacions linials, determinen divisions espaials
de forma quadrada, que de vegades són consideráis -com a espais ---

buits, i en altres corr a superficies plenes. Quelcom semblant suc-

ceix amb els cercles de les extremitats lrnials, que no semblen —

seguir cap ordre determinat, peí que respecte al fenomen de pie
-buit.

Les implantacions formad

2/2, les seves extremitats ci
quadrat que es constitueix en

equidistan^, origina a la veg

dala :

" Figura geométrica
ma simétrica en qué
tivament a un punt

les linies que configuren el

, disposades entorn de l'espai
axial del conjunt simétric

configuració típicament man-

envolupament concéntric i for-
uidista i se subordina respec-

Utilitzada per la seva signifi
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1 ~ cació mística i simbólica, tant en l'edificació arqui¬
tectónica com en les produccions plástiques budistes.

Així, hom acostumava a edificar els temples segons una

planta en mandala, en general quadrada,dividida en vuit

seccions, dedicada cadascuna a una divinitat. N'és exem

pie el temple de Borobcdur; també són nombroses les re-

produccions pictóriques del mandala, com hom pot veure

en les teles tibetanes. El mandala, del qual hom pot —

trobar paral, lels em 1 ' Europa medieval, ha tingut ur.a -

forta influencia en el món occidental contemporani a

causa deis corrents religiosos i filosófics pro-orien—

tais deis darrers vint anys; a voltes és assimilat per

la plástica d'avantguarda i per una artesania fomentada

i influida per aquests corrents."(10 ) Per aixó es diu
que el mandala és sempre una quadratura del cercle.



\
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Lom a generacio continua, entenem aquell tragat corb que no

és lliure, sino conegut, que segueix un ordre o ritme. El present

signe gráfic, en forma d*espiral que creix concéntricament entorn
%

del centre focal, es desenvolupa de forma tancada, per aixó l'hem

definit també, com espiral tancada o continua, per contra del se-

gon signe, que si be, 11 origen es com 1'anterior sofreix una dis-
torsió o desviació, de forma que s'allunya del centre, obrint-se,

trencant la concentricitat típica de 1'espiral. Per aquest motiu,

l'anomenem també espiral oberta o discontinua. Aquesta continu'i-
tat i discontinuitat depenen de la variació de la longitud del -

radi. Segons Paul Klee:
"La variació de la longitud del radi, combinada amb el

moviment periféric, transforma el cercle en espiral. De

1'aliargament del radi s'origina 1'espiral viva, mertre

que 1'escurgament del radi disminueix la rotació cada -

vegada més, fins que el bell espectacle mor i es re-

dueix a un punt." (11)

El primer prctotip gráfic, genera una circunval.lacio d'una
volta i mitja, pero 1'orientació de sortida i de creixement, és
sempre per la part superior del punt i en direcció cap a la dreta
si bé, podem trobar 1'ordre invertit quan es troba en forma de --

conjunció dins d'altres estructures més figuratives amb la funció
de cap. En dues ocasions, el mateix signe es mostra amb una sola
volta de circumval.lació, que trenca 1’ordre habitual, perqué 1’-
inici del creixement s'efectúa per la part inferior, en direcció
contraria, es a dir cap a 1'esquerra.

El segon prototip, majoritari , presenta una conformado cons

tant. Localitzem un cas de desenvolupament més evolucionat longi-

tudinalmert, i un altre que está invertit d' esquerra a dreta.

5.CONFIGURACió CORBADA DE GENERACIÓ CONfÍNUA I DISCONTINUA.-

Com a generado continua, entenem aquell tragat corb

és lliure, sino conegut, que segueix un ordre o ritme. El

signe gráfic, en forma d*espiral que creix concéntricament



En forma

divideix

la de la

de conjunció, el trobem aparellat amb el cercle, que el

per la part extrema ciliada en dues meitats, de les quals
dreta és plena, i la de l'esquerra buida.l'esquerra buida
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TRANSEORMACJÓ DI' l. ' ESP 1RA1.

TRACATS CONCENTRICS I RADIALS : ESPIDA?, I SEMIRECTA CORVA

ESPIRAL
TANCADA

I

SORTIDES: SUP.DRETA

INF.ESQUERRA

HIPOTESI DEL DESENVOLlPAMENT
TANCADA EN ESPIRAL ODER l'A/



6 . -CONFIGURACIONS CURVILÍNIES D'EQUILIBRI BINARI I ONDULAR.-

Dins deis signes curvilinis ondulars , apareixen tragats d'
equilibri binari, que formen un corpus dependent d'altres formes,

excepte el grafisme ondular o serpentejant d'entitat propia.

En una primera part, tenim que els traqats A, B, i C, cons-

titueixen una serie, de forma que, cada un d'ells, es conseqüén-
cia de 1'anterior. (Veure il.lustracions de la página n£ 59 )

A la segona part, també podem establir una serie, per medi
deis grafismes R, S, i T, que igualment presenten unes conno';a-

cions formáis evidents de ritme i freqüencia, encara que funcio-
nalment no tinguin relació. OVeure il.lustracions. Pag. n2 59 )

Entre les dues series, també s'estableixen unes interrela-

cions, és a dir, R ve a ésser una inversió en sentit vertical des

cendent d'A; S és una inversió superior de B; T és una prolonga-

ció ondular de C, o de S. La tctalitat deis sis grafismes esmen-

tats els pcdem identificar, aplicats dins d'altres formes, com-

plint diverses funcions fisionómiques.

Els grafismes A i R, es complementen en forma de reflexió -

sense coincidir 1*escala del tamany, en la litoSrafia B-37? en

forma de celles-nas i de boca. El signe B, conseqíiéncia de la con

junció d'ulls i ñas es troba apücat a la majoria de rostres fron
tais. El signe C, té la mateixa funció que l'anterior i formal---
ment és una solució més explícita. Es troba aplicot en el rostre
de la figura serpentejant de la litografía B-49, que curiosament
es complementa amb la forma ondular del eos tipus T, encara que

corporalitzada de forma tubular.
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La conjuncio ondulada T.apareix única

sola vegada en el cercle que el divideix, e

altra buida, tal i com passa amb 1'espiral.

El signe R apareix, amb la funció d'or

toral" del 1.924, i posteriorment de forma

any, "El vent", destaca el mateix grafisme

zat, i an b diferent funcionalitat. Er. aque

ment conjuntada una -

n una part plena i una

ella en el Carnet "Pas

similar. Er. el mateix

pero mes figurativit-
st cas fa de bigoti.

És interessant destacar la relació mimetica existent entre -

el grafisme B (conformació d'ulls i ñas a la vegada), amb el sig¬
ne astrologic de ñus descendent, corresponent a un tipus de posi¬
cio planetaria, segons Lehner (12).

És evident que Miró, fuig de la ccnfusió i que la clarifica-
ció ha de cercar-la mitjan^ant la simplificació. Al respecte, Mo-

holy-Nagy manifestar ...

"... vaig observar que les línies posseien un poder, —

una forcea propia independent i que, si volia controlar-

-les, havia de cuidar de no excedir-me er el seu ús. —

Aixó va contribuir a simplificar el meu treball. Al dis

minuir les línies, disminuía la possibilitat de crear -

confusió." (13)
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COMPLEMENTA!' ló

TRACATS D * EQUILIDRI BINARI

SÉRIE I SÉRIE II

INTER.RELACIOXS: (A-R),IC-T)



61

7 »-CONFIGURACIÓ LÍNIAL POLIGONAL AMB DUALITAT PUNTIFORME•-

En aquesta construcció gráfica, es planteja una dicotomía,
és a dir, son dos punts units per una línia poligonal, o és una

línia poligonal limitada per dos punts propis. Ben mirat pero,

ens inclinem per l'hipótesi d'un punt en moviment angular actiu,

que passa d'una posició A, a un altre B.

Diferenciem dues o

tal. L'inici del movime

dre vertical, es produe

El nombre d'angles o ve

creixent de 2 en 2; és
reccionalitat deis punt

i inferior-esquerre.

rientacions o ordres: vertical i horitzon-

nt dinámic, en ziga-zaga que descriu l'or-

ix peí costat esquerre del punt d'origen,
rtexs formen una serie numérica parell

a dir, 4, 6, 8, 10. L'emplagament i la di-

s A i B, és respectivament, superior-dreta

L'inici del moviment en 1'ordre horitzontal, de les 19 rea-

litz&cions, en l4 s'inicia per la part superior, i només en 6 per

la part inferior, que justament es corresponen inversament ais

anteriors. El nombre d'angles que descriu la línia, formen la ma-

teixa serie numérica que la de .1'ordre vertical, en principi, no¬

més que queda trencada per l'excepció formada per 18 vértexs.
Com a precedent d'aquesta implantació horitzontal, heir. de consi¬

derar el tra^at de punts duals en conexió línial angular. La gra¬

duado deis angles oscila de 30 a 90 graus, predominant el de 60^.
Les pressions positiva i negativa son prácticament constants.

En l'espai, ocupen diverses posicions, i com a conseqüéncia,
tenen difererts funcione. En el buit o fons del camp visual, com

a grafisme relacionat, com més endavant veurem, amb les orenetes

de mar, Una segona posició, és ocupant_espais acotats pertanyents
a altres estructures, com a formes de boca d'una bona quantitat
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1

de rostres de fron. En un te

pan zones intermedies, és a

succeeix a les litografies B
troba a dins i a fora d1 una

parells, mentre que quan és
senars. Cal esmentar, una so

sició horitzontal amb la con

me (que sembla teñir relació

mar) •

rcer aspecte mes mino

dir mitat a dins i mi

-12, B-21, B-37. Quan

segona estructura, el

entremig, els vértexs
la conjunció d'aquest
exió curvilínia de la

t també amb les ales

r

t

s

s

d

itari, és ocu-

at a fora, com

el grafisme es

vértexs son

son parells o

grafisme en po

dualitat puntifor
e 1'oreneta de

La ziga-zaga, denota una certe agresivitat. En els Carnets

sobre la "Cursa de braus", Miró expressava, " inscriure també en

l'espai el gráfic del xiscle punyent d'una oreneta" (14 ) , refe-

rint-se al grafisme que estudiem, enllaqat amb els dos abans es-

tudiats, No hi ha dubte de la relació entre aquests i
els aspectes esmentats de l’oreneta (xiscle, ales). Moholy-Nagy,
compren que els missatge més complerts están en les relacions de

les 1ínies,
" Vaig compendre llavors perqué utilitzaven combinacions

tan inusitades de línies corbes, rectes i zic-zacgeants.
Formaven part del seu llenguatge, basat en principis vi
suals fonaraentals . Aquests era la maiíera'd'exposar els

seus problemes, la seva consciencia social, les seves —

alegries i temors. Les línies es convertien en diagrá-
mes de forces interiors." (15)

Diferents pobles i cultures, han utilitzat aquests vocable

gráfic o similar, per expressar o comunicar diverses coses o si —

tuacions<> Així , per exemple , els rodamons , hi simbolitzen el gos

els jeroglifics egipcis, amb els seus carácters pietográfics, hi

volen descriure l'aigua, i els indis de l'Ecuador, el feien com

donant-li una dimensió ornamental.
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FN PREMIO

VARIADLES SITUACIONALS DEL GPAFISME (2)
(1), CONSIDERANT UNA ESTRUCTURA FORMAL

A FORA: VÉRTEX PARELLS. A DINS: VÉRTEXS
VÉRTEXS PARELLS O SENARS.

, EN EL CAMP VISUAL

(3) .

PARELLS. ENTREMIG:

(1)

A DINS
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D: Compost de triangles i
següent manera: 3T/3C = 3

baix desplaqats. I 2C/3T -

riangles a la part inferior

eos

tri

a

so

an

2

s c i

gles

c os s

líndric

dal t i

osa la

s contrapos-

3 cossos ci

part supe-

8 CONFIGURACIÓ TIPOLOGICA POLIGONAL TRIANGULAR.-

Com aplicació funcional, la forma triangular, se sitúa en el

lloc de la boca de perfil en forma de bec. En un segon nivell es

recolzen en el perfil de les boques, adoptant la forma de denti-

ció ¿'aqüestes. En un tercer apartat, hauríem de considerar totes

les formes o estructures tendents a la triangulado, pero aqües¬

tes es contemplen ja per estar contingudes en altres estructures

que s'analitzen. SÍ pero, que val la pena esmentar l'única estruc
tura dual triangular reflexiva que apareix en el quadre com a ex-

cepció, així com els perfils deis dits de la má que suggereixen

el d'una serra.

Ordre A (vertical):

senten contacte peí ver t

tar. En aquest cas, no s

aguts, que al ser interc

s'hi configuren.

Els triangles s1 agrupen de forma que pre

ex, o s'alinien verticalment sense contac

ón propiament triangles, sino angles

eptats per la línla i tallats, aquests

Ordre B (horitzontal): S'inicia amb dos triangles separats,

per passar a tres que s'ajuntaran i contactaran finalment. L'orlen
tació d1aquests depen de la forma de perfil en els quals es recolza.

Ordre C (doble horitzontalitat): Consta de 1T/2T, es a dir -

format per ur triangle a dalt i dos a baix per separat. El 3T/3T=
= a 3 triangles part superior i tres mes a la inferior, sigui en-

caixant, o bé desplagats. El 4T/4T = a 4 a dalt i 4 a baix, que -

formen un encaixament perfecte i juguen el positiu i el negatiu.

Ordre

sats de la

líndrics a

rior i 3 t
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Aquí ens referim al triangle com a element indispensable d'
una expressió molt punyent. No deixa de ser significatiu, que ha-

gi utilitzat justament la forma triangular per a resoldre les pe¬

ces dentáis. Cal considerar el carácter significatiu, que el con

torr. del triangle comunica. Dondis el defineix: " ... l'acció, el

conflicte, i la tensió". (l6 ) En aquest sentit no es d'extranyar

que els apliqui allí on vol expressar, violencia,horror, patiment,

fam, i tots aquells altres mals de la guerra que estava presen-

ciant, segons Sebastiá Gasch:

"Pálid, desencaixat, les faccions desfigurades per la -

por, només anava dient com una lletania: Han tirat bom¬

bes a Varengeville...! Han tirat bombes a Varergeville
• • • ( 17) ,( poblet de la Normandia, on s'hi refugia
a conseqüencia de la guerra del 39).

Aqüestes bocatges, que semblen mes aviat cráters, d'alguna -

manera volen emanar aquell crit coleric i d'enuig, que Ficasso —

també va reflexar, de manera similar a 1'any 1.957 mitjangant el

Guernica.

El triangle, figura com element básic compositiu ja en els

quadres deis anys 1.923-24, pero será en el periode de 1938-41,
1

on el triangle com element integre.nt d altres estructures (com 1

el present cas), es mostra en molta assiduítat.

en
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DISTANCIAMENT CONTACTE

ORDRE ANGULAR

EXCEPCIÓ

MORFOGENIA TIPOLOGICA POLIGONAL TRIANGULAR DE LES BOQUES

DE PERFIL.

ORDRE VERTICAL

◄
◄

CONTACTE
DISTANCIAMENT

ORDRE HORITZONTAL
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CON F 1GURAC IÓ TRIA N Gl ’L AR
DI Al SFGONS RFFLEXIÓ.
F\OFICIÓ ÚNICA FN TOTA
FA S fililí'.

ORDRE HORITZONTAL DOBLE

1/2 3/3

DESPLAgAMENT ENCAIXAMENT

CONTRAPOSICIó DE FORMES TRIANGULARS I COSSOS CIRCULARS

3T / 3C 5T / 3C

DESPLAgAMENT

ENCAIXAMENT
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9 «-CONFIGURACIÓ TIPOLÓGICA CONVEXO-CÓNCAU.-

La lluna forma part fonamental del vocabulari d'en Miró, amb
una gran forga simbólica, estretament relacionada en l'aspecte --

femeni• Pero, aquí s'escau estudiar-la morfológicament. Wong creu

que :

"La sustracció pot ser considerada com la superposició
d'una forma negativa sobre d'una positiva." (l8)

Així dongs, tenim que l’áree de la superficie coberta per la
forma negativa, es converteix també en negativa. Tractan-se de —

dues formes circulars, l'áree que resta del fenomen sustractiu, -

és una forma composta de dues propietats. Convexa, perqué li és -

propia morfológicament, i cóncava perqué 11adquireix en desaparéi
xer la porció restan.

La forma és identificada per associació, a la lluna eviden-

ment, o segons Cirici, també pot ser, "...com una eina que talla.

Una amanaga inquietant." (19) Referint-se a la falg deis pagesos

que Miró apreciava tant, per la vitalitat que li infonia.

D'un total de 10 llunes, la meitat están encarades cap a la

dreta, i l'altra meitat cap a l'esquerre, de forma inversa. La

configuració en principi, per les connotacions exposades, és més
propia com element astral, que cap més altra cosa. Veiem que en -

aquest nivell planteja la dicotomía cósmica i orgánica. Peí que

fa referencia a la primera, 1'emplagamert en el fons del camp vi¬

sual de tots 10 casos, el justifica, mentre que, l'organicitat --

queda exposada quan es conjuga amb altres estructures com és ara,

la litografía B-38 i B-42, al lloc de mans i bragos. A la litogr£
fia B-28, al lloc de les mans, i a la B-91 al lloc de les ales —

d ' un occ.ll .
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Un altre fenómen que es plante ja tot sovint , és el de 1 ' am-

bigüetat, quan la configuració estudiada, es mostra com a la li¬

tografía B-8, que els bracos són banyes i falq a la vegada.

Podem dir que a la Serie Barcelona, la lluna ha perdut tota
aquella cárrega anectótica present en el 1924 i 1926. En principi,
el perfil contenía cráters deis quals sorííen flamerade?, ara en

canvi, amb el perfil en té prou per a dir alió que:li interessa.
En el primer eos hi havia modelado, mentre que en el segon no

n’hi ha. Joan Perucho recull les següents inanifestacions :

"Experimento la necessitat de\trobar el máxira d’iutensi

tat. amb el mínim de mitjans. Aixó és el que m'ha con-

duit a donar a la meva pintura un carácter cada vegada
mes despullat.

La meva tendencia al de spul lament, a la simplificado,
s'ha exercit en tres dominis: el modelat, els colors, i
la figurado deis personatges .

En el 1935, en els meus quadres, l'espai i les formes

encara apareixien modelats. Adhuc hi havia clarobscur

a la meva pintura. Pero, poc a poc, tot aixó ha desapa-

regut. Entorn de 1940, el modelat i el clarobscur varen

ser enterament suprimits.

Una forma modelada és menys sorprenent que una forma sen

se modelar. El modelar impedeix el xoc i limita el moví

ment a la profunditat visual. Sense modelat ni clarosb-

cur, la profunditat no té límit: el moviment pot exten-

dre*s fins a l'infiñit.
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Poc a poc, he arribat notoes a utilitzar un petit nom¬

bre de formes i de colors. No és la primera vegada qu
ss pinta amb una gama molt reduida de colors. Els fre

eos del segle X foren pintáis així. Per a mí, son que
com magnífic.

Els meas personatges han experimentat la mateixa simpli-
ficació que els colors. Simplificats com están, resulten
mes humans i vius que si estiguesin representats amb --

tots els detalls. Representats amb tots els detalls, --

els hi faltaría aquesta vida imaginaria que ho engran-

deix tot.M (20) Amb aqüestes declaracions, Miró justi¬
fica el carácter sincretic de la forma del sea vocabulari, que

logra per medi d'un procés de transformació sinectic sustractiu,

que fa possible que s’alliberi del sentit. objectual, per adquirir
unes configuracions que es caracteritzen per la seva entitat grá¬

fica .
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ORIENTACIÓ
ESQUERRA DRETA

AMB EL

MATEIX

D'EMPLAZA¬
ME NT S

QUA\ FORMA

PART DE LA
COXJUNCIÓ
DEL TROXC.

QUAX LA
Fl'XC IOXALI -

TAT ÉS LA
DE MAX S

CONFIGURACIÓ CIJRVILINIA DOBLE

VARIABLE (AMBIGÜETAT)
LLUXA BANYA

f

COSMICA

FUNCIOXALITATS
KXTREMITATS

ORCiAXICA MAXS

SUP .

(POSITIU)

(UÑAZOS)

A LES

(NEGATIU)

CONCAVITAT
A l1H0RA

CONVEXITAT
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m.CONFIGURACIÓ POLIGONAL TANCADA DE CINC VÉRTEXS.-

La configuració línial poligonal amb dualitat puntosa ( tra

qat de zic-zac) que s'ha estudiat, té una relació morfológica i
també una corresponéncia numérica (amb el nombre de vértex), com

a eos de simetría rectilínia (ortosimétrica) (21), amb 1'actual

simetría poligonal quintuvértex.

Així dones, cada un deis vértexs del tra^at línial esmentat

es correspon a cadascun deis de 1'estructura (estrellada), alter

nant-se els parells amb els senars. Els primers es corresponen

amb els angles interns i els segons amb els angles externs de —

l'esmentada estructura.

Com a excepció, tenim un cas, que en lloc de teñir 5 puntes,

només en té quatre, és a dir del pentagon passa a configurar un

quadriláter. Dins de les 10 variables pentagonals, a més a més,
si troben dos tipus de construcció cil ciliada, insinuánt tirñida-
ment l'estel fuga<j . Segons Cirici (22),les estructures estudiades

fins ara, menys la que fa referéncia a la tipología poligonal —

triangular, pertanyerien a modalitats d'estels, formant part de

l'apartat d'estrelles i constel.lacions.

La present modalitat podem afirmar que és inédita, encara

que amb anterioritat, en el 1924, el quadre "Sourire de ma blon-
de" en el repertori de formes: "Flans en forma de menbres humans','
hi hagi una estrella de 5 vértexs molt més matusera amb un apén-
dix que s'estén considerablement. Ara 1’apéndix o rastre es dona
en tres ocasions només,i és com si s’hagués atrofiat.
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CONFIGURACIÓ POLIGONAL TANCADA

INTER-RELACIÓ DEL n» DE VERTEXS DEL TRAQAT LINIAL
I EL POLIGONAL TANCAT.

TRENCAT
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11CONFIGURACIÓ COMPOSTA DOBLE I ADDICIÓ ORBICULAR.-

La dialéctica entre totes les variables estructuráis tipoló^
giques de la morfogenia, ens porten a la conclusió de poder im¬

plantar dues series que es complementen entre sí. La primera, —

contenidora en forma d'atmetlla o mandorla, mitjangant els proto-

tipus C, D, E, F,. La segona, s1 inicia amb el cercle A, que per

addició d’altres cercles concéntrics, arriba a configurar els pro

totipus A-B, A-B2, A-B3i A-B3bis. D'aquesta manera i combinant
entre sí cada un d'ambdues series, s'obté una tercera variable

fins arribar a un total de 20. Les quals, no totes si troben pre

sents en a la Serie Barcelona, com tampoc hi apareixen aillada-

ment els primers prototips i els dos últims de la segona serie.

Pero, tot i així,s'hi poden identificar 13 variables,unes mes —

nombroses que d'altres.

L’ordre habitual és 1'horitzontal, trobant-se com a verti¬
cal la composició formada pels elements A-B-C* Com apartat excep

cional, per la seva complexitat estructural i per trobar-s'hi ai
lladament se n'agrupen 7 que venen a ésser basicament deforma —

cions de la forma contenidora.

Per adonar-nos de la importancia que els ulls tenen en

el sistema compositiu que estudiem, cal esmentar que sense comp-

tar els que es troben en aquelles figures d'una manera simple,
sigui en forma de cercle, sigui en forma de cercles formant equi
libri binari, n'apareixen 63 que constitueixent entitats própies,
tant si ocupen com si no el seu lloc anatomic que li és propi,
(el fenómen de la muítiplicitat de forma global, será tractat
en un capítol a part).

Val la pena considerar algunes característiques d'aquests
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ulls. En principi hi ha dues atribucions que semblen clares, en

la Serie Barcelona. Per un costat, és aquest carácter solar que

confirma 1'expressió de Plotino, de que,

"...1’ull no podría veure el sol sino fos en certe ma¬

nera un sol." (23) És en el 1923-24,i per medi del

"Paisatge catalá" on podem adonar-nos-en.

Per altre banda, tenim 1'at

festa de forma inedita en la pre

nada amb 1'imatge femenina. Ciri

"Els ulls obtenen un p

femenin s, els quals
derosa i de fet son el

ció de la dona." (24)

ribució atractiva, que e

sent Serie, directament

ci diu al respecte:

aper preponderant en els

concentren la seva expre

s dipositaris del poder

s mani-

relacio-

rostres

ssió po-

d'atrac-

"Els ulls enormes que solen caracteritzar aquests per-

sonatges, en el interior del seu rostre arrodonit,

pertanyen també a una rancia familia iconográfica. El

poder de la dona ha estat sempre vinculat al poder

deis ulls. El khol, el vell maquillatge de malaquita

per el qual les dones de l'Egipte predinástic utilit-
zaven les delicioses plaquetes de tocador de pedre ja¬

ponesa, 1'esteatita, era un procediment per accentuar

aquests poder que prácticament totes les races del món
coneixen." (25)

■ • Un altre fenómen important de confluencia en el llenguatge

gráfic que estudiem, és segons Cirici:
"...1’artifici que Picasso aprengué a la Salpetriere

per representar alhora la visió frontal i la de perfil
pero que, en part, correspon a una constant semiótica
que és la que fa prendre cada forma de la manera més -

típica, a máxima dimensió, i exigeix el ñas de perfil
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i els ulls de cara. Adhuc, com per a Picasso,
des dos ulls es troben al mateix costat, i no

que estiguin l'un sobre de l'altre." (26)

de vega

és pas

En els casos concrets de les litografíes B-l8 i B-19, cons¬

taten!, que 1'esmentada estrategia picassiana, no es compleix, —

puix apareixen justament l'un sobre de l'altre.
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12. CONFIGURACIONS LÍNIALS MIXTES, POLIGONALS I CURVILÍNIES.-

Dins de les estructures formáis mes o menys regulars predo-

minants, hi apareixen inesperadament altres estructures caligrá-
ficament molt mes irregulars, i que son mes escasses de tra<g ca-

racterístic que despunten peí seu carácter incisiu. Cal assenya-

lar que el 1938, s'inícia en les tecniques del gravat, al Taller

de Roger Lacourriere. L’apassionament per 1’obra gráfica, que ja
mai mes deixerá de fer, així com les propietats petrees del suport

(d’aquestes litografíes), fa que descobreixi una nova dimensió —

de la línia gráfica, i que aquí d1alguna manera semblen relluir.

Aquests grafismes, pot ser que siguin la slntesi d’estructu¬
res formáis mes complexes, com s'entreveu en alguns casos, en ai-
tres no queda tan evident.

M Cree -va dir una vegada Miró i o segueix sostenint —

(fins el 1983)” que una forma mai és abstráete, sino —

que significa quelcom. Que pot ser: un home, un ocell o

qualsevol altre cosa." (27)

Les trajectories deis grafismes, sembla que vagin ocupant --

les zones d'espais residuals, que per alió que el propi Miró mani_
f e s t á *:

"...el quadre ha d'ésser fecund. Ha de fer que neixi un

món." (28), es van movent, com resseguint els contorns
d'altres estructures mes importants d'ordre, per tal de crear

aquesta densitat necessária que ell proclama.

Analitzant pero, les particularitats morfogeniques , podem di_
ferenciar tres tipus de tragats:

Binaris: formats per la conjunció de dos tragats que s1 Ínter
relacionen forman un sol eos gráfic.



87

carácter d'uniformitat, general deis —

es contraposa amb aquests, que presenten

, a punts determinats, d’irregularitat -

entit primitiu i fins i tot, com gargote

Ternáris: formats per tres elements

carácters rectilíni, curvilíni i nodal, d

en tots els casos.

línials, englobant els

alguna manera o altre

Quaternáris:

línials. Només se

que es configuren

n troben dos.

per la unió de quatre parts

Cal esmentar, que el

contors nets i precisos,

característiques d’émfasi
contenint en general un s

jant.
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Motiu peí qual, s'han presentat despullades de signes i gra-

fismes complementaris, que puguin distreure l'atenció i entorpí -

el verdader abast bidimensional, i llur comprensió visual.

En 1'extens repertori de superficies (rostres) descobrim le
co^formades per les formes básiques, triangular, quadrangu1ar, i
circular. Després d'aquests quatre grups tipológics, a partir de
cerclí es van produint transformacions, obtenint-se superficies

s

1

13. SUPERFICIES ACTIVES DE CONFIGURACIÓ REGULAR, LÍNIAL INTERMÉDIA.-

Fins ara, ens hem referit ais tragats i construcción línials,

que podien determinar com efecte secundari, la superficie. Ara -

pero, estem davant d'un tipus de linia que P. Klee, defineix;

M...intermedia, perque es troba entre un

ment i un efecte de superficie." (29)

Partint de l'esmentada definició, quan l'acci

lmial, produeix la superficie com a fi, de manera

tuida immediatament la propietat linial centrant-s

superficie en si, descobrim una nova dimensió o pr

forma.

Segons els elements contenidors aqüestes supe

diverses funcions, pero en aquest moment ens Ínter

les propietats conformadores, com a tais.

punt en movi-

ó del moviment

que és substi
e en la de la

opietat de la

rficies tindran

essa destacar -

"A mes a mes, hi ha generalment -ens manifesta Arnheim-

un cert grau de soroll visual que acompanya i modifica
la forma percebuda mitjan^ant detalls i matissos mes o

menys vagues,pero aixó contribueix poc a la comprensió
visual." (30)
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corbes creixents en sentit horitzontal, promogut per una forta --

pressió interna de sentit oposat fins a determinar 3 grups tipoló

gics mes. Els grups mes importants son el 5 i el 6, que contener*

l6 i 17 superficies respectivament•

Els quadres que recullen les superficies actives de morfoge-
nia regular I i II, de la Serie, ens ofereixent un exemple tipie

de simetría catametrica, segons K.L.Wolf:

"...els motius no tenen (amb respecte a la seva configu

ració en l'espai i en el temp) igual forma i tamany; —

pero están vinculats entre si per una relació comuna,—

o les seves formes continúen . essent análogues, i la —

seva successió está vinculada per una llei (per exemple,

la successió de poligons regulars referits a la circun¬
ferencia. .."(31),i de la circunferencia cap a la forma

cóncava horitzontal. El fenómen catametric resulta mes evident —

en les formes de les superficies en si, que no pas en les formes

básiques de referencia. En l'esquema sobre genesi morfológica deis
rostres de front, podem constata-hi les inter-relacions evidents c

métriques, tant en la conformado básica de les primeres superfi?
cies, com de les segones, que es desenvolupen i creixen lateral-
ment en sentit horitzontal, seguint les directrius de la doble --

pressió interna del cercle.

La clara tendencia formalitzadora básica deis rostres, per

altra banda, ens porta a pensar que Miró, com a apassionat de la
naturalesa, havia de teñir en compte el contingut de la trilogía
geométrica que Johannes Itten formulá:

"Totes les imaginables línies i formes de superficie po¬

den derivar-se, quant a composicions, d'un, dos o
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tres d'aquests elementáis carácters formáis. Tres móns
es plasmen en les formes:1.-Món material de la gravetat, del que és sólid, en el

quadrat.2.-Món espiritual deis sentiments, ■ de la mobilitat del

que és eteri i de la derivació del que és aquós, en el
cercle.

3.-Món intel.leetüal de la lógica, de la concentrado,
la llum, del foc, en el triangle.

Per a l'home que mira espiritualment, els tres simbols
no son formes buides, sino que donen eos en sí a les més
poderoses forces de la creació. I qui vulgui entendre -

el llibre de la naturalesa com a llibre de les formes de

la vida, necessita de la clau per a iniciar-se en 1'evi
dent secret." (32)

Examinats els ordres básics, en el quadre de superficies III

t enim:1.- Aquelles formes d'una clara tendencia vertical.2.- Una sola configurado ondular, que adopta la forma de ma.3.- Una sola conjunció dual, contraposta segons el punt de vista
funcional (de front i de perfil), que crea una dicotomía en una -

áree comuna a les dues, definint-se la propietat conmutativa.4.- Una serie d'estructures que reprenen el moviment continuat —

d’una línia activa, creant internament una divisió en forma d’-

árees.

Cal asenyalar aquí un element
la forma de les superficies, i que

terior. Vegem el que li va motivar

que té una relació directa amb

s'adossa en el seu contorn ex-

Un altre deis paratges que marcaren per a tota la vi
a Joan ^iró va ser la barcelonina Pla^a Reial, lloc
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d'aigua,

Per tan,

dir que i

tudiem la

presentat

d1 un gran romanticisme i on el seu -pare hi tenia la ten-

da de joiena i re¿lotgeria anomenada "El Acuarium" L ' a i_
gua, des d'un principi, influí en Joan Miró, i no sola-
ment per l'al.lusió del títol de la tenda paterna, sino

peí gran surtidor que existia, i que encara segueix

existint, en el centre de la bella placa. El petit Miró
es quedava encantat davant deis jocs cambiants de l'ai-

gua del surtidor, que li seniblaven con desmaiades caba-

lleres, i sentía la fascinació del rumor cristal.lí, in

sistent i mágic, que _acorvpanyava els seus jocs.
Aqüestes primes caballeres d'aigua, que trobem en alguns

deis seus personatges, queien paralelóles a les rames

de les palmeres de la placa. Miró li complau dir que en

la seva pintura existeix l'espai. la térra, el foc i —

l'aigua,i que aquest últim element deriva deis seus —

anys infantils quan contemplava el sortidor maravellós
de la Placa Reial.f,(35) El grafisme de la caballera

no apareixerá fins a fináis de la decada deis anys ;>0 .

els personatges de la Serie Barcelona, llueixen,es pot
neditament, la triciliació. En el tercer capítol, on es-

filogenia de les testes, podem constatar 1’evolució re¬
iva d*aquesta part deis caps.
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GÉNKSI MORFOLOGICA ÜELS ROSTRKS DE FRON

TNTKR-RELACló MOREOC»EN 1CA DE LES CORVES Ó CE TENEN
COM A RC\T DI' PARTIDA EL CERCLE. DESENVOLl'PAMENT 1
CRE1XEMEXT DE LA LATERAL 1TA V EN SENTI T IIORITZONTAl.
DEC»DT A LA DODl.E PRESS ló INFERNA.

WmÉ0
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ESTRUCTURACIÓ DUAL; CONFIGURACIÓ PER SUPERPOSICIÓ.

CONCEPTES REPRESENTACIONALS: AMBIGUETAT, TENSIÓ
DUALISME: LLUITA DE DUES CONFIGURACIONS

CONFRONTACIÓ: FRONTALITAT, LATERALITAT
( A ) ( B )

( B ) P .C PROPIETAT CONMUTATIVA
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és

En canvi Miró,
a tais planes, i en

els contorns. Klee,

en la profunditat i

tóric, i Miró, l'est

considera els rostres com a superficies i cora

lloc de modelar en relleu frontalment, modela

treballa i sensibilitza la superficie, pensant

en la massa, és a dir, defineix l'estil pic-

il linial, en termes de Wolfflin.

"...l'estil en que es dona la tónica el dibuix veu en

linies, i l'estil pictóric veu en masses. Veure linial-
ment significa, dones, que el sentit i bellesa de les
coses és, d'antuvi, buscant en el contorn -també le te¬
ñen les formes internes-, essent portada la visió al -

llarg deis limits, impel.lida a una palpació deis cos-

tats, mentre que la visió en masses es verifica quan

1
14.SUPERFICIES ACTIVES DE MORFOGÉNIA IRREGULAR.-

Si bé ,

patrons fo

que les tre

una relació

les anteriors auperfi

rmals, sense sufrir ga

s series primeres són
directa,amb les corbe

c ies

ires

c ons

s de

es manteníen fidels a uns

transformacions, ara tenim

eqüencia, o almenys guarden

l'oval i 1'ovoide.

"Un dibuix de Klee, titulat

senta un rostre huma per me

nivell, que no són sino les

cara, les deformacions, per

representació d'una históri

di

a

qu

a .

Sons concomítants- repre

d'una serie de corbes d

rrugues, els plecs de la

é inclús el rostre huma
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i

A mes

pressions

cap en din

deis conto

En el

bles de la

des, conse

sent, que:

A la

todoxa, i

la boca ob

En el

cora a regí

diades en

vexes, o b

Cal a

cons tant,

11atencio se sustrau de les vores, quan el contorn, com

a guia de la visio, arriba a ser mes o menys indiferent,
.el contorn ve a ser el carril entorn de la for

ma, peí qual es deixa portar segur 1'espectador."(35)

a mes, de considerar l'efecte tensional de les ?

internes (de dins cap en fora) i les externes (de fora

s), com a forjes que impulsen els entrants i sortints

rns, o les deformacions mes

"Els carácters mes significatius -diu Cirici- de la de¬

formado del perfil venen de 1'eixalada de la volta del

crani i la supressió del front, que fan que el ñas si-

gui l’element mes alt del cap." ( J>6)

quadre de superficies actives irregulars I, les varia-

3- serie, és on trobem les deformacions mes accentua-

qüéncia d1 una observació típica d'en Miró. Tinguem pre¬

da ciencia de 1’home requereix -com diu Foucault- ob¬

servar, de quina manera els homes veuen els altres ho-

mes . " (37)

serie 1 i 2, la relació entre el front i el ñas, és or-

el sortint del mentó, amb el ñas, crea la convexitat de

erta •

segon quadre de superficies irregulars, s’incorporen,
e general, les estructures poligonals triangulars (estu
ant eriori tat) fent la fundó de dents, en les zones con

oque s.

senyelar també, el sentit de l'orientació practicament
que amb l'afirmació de la lateralitat esquerra, recau

el front i el ñas, és or¬

nas, crea la convexitat de

irregulars, s’incorporen,

ligonals triangulars (estu
de dents, en les zones con

recau



*

I—

o



1C 1

gCnesi morfológica dels rostres de perfil

ALTERNANCIA DE PRESSIONS INTERNES I EXTERNES: DISTORSIONA-

LITATS -P• INTERNA^ CONCAVITAT -P. EXTERNA= CONVEXITAT



102

i i

SKNT1T DI*: L ' OH IKNTAClO = CONSTANT

QlADRANT DK M.\X 1MA l'KNSló = II

A1' 11ÍMAC 1 ó DK 1A l. ATI'RAI I TA T = KSQTKRRA

ARQUITECTURA DFLS ROSTRFS DE PERFIL
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LA MARCADA VERTICALITAT

IMPOSA I CONCENTRA LA

MAXIMA TENSIÓ EN ELS QUA-

DRANTS I i II

I

I PROCES DE TRANSFORMACIÓ DE (A) FINS ARRIBAR A (C)



INTERtRELACIÓdelstresgrausdedesenvolupamenti DISTORSIÓHIPERBOLICADELÑASENFORMADETROMPA IEFECTETENSIONALDELESPRESSIONSACTUANTS.
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en el segon quadrant de l'espai diédric.

Hi han superficies, com les senyalades amb una

deformació que ha provocat la prolongació, arriba a

que ens fa evocar el fenómen de la curva de Jordán,
ha una conexio entre el limit exterior i 1'interior

X ,que la

tancar-se tan t

donat que hi

En el tercer quadre de particularitats tipológiques, ens tro
bem: :1.- Dues configuracions deformades per triple pressió, formant-

se tres entrants convexes.2.- Les que es construeixent de forma nodal, mitjangant el reco-

rregut ininterrumput de la linfa.
3»- Per rotació o desplagament del límit entrant de la boca, que

passa de la lateralitat esquerra, a ocupar la zona superior-ver¬

tical.4.- De perfil poligonal i curvilini, que formen una superficie
mixte•5.- Es dona el fenómen de la superficie que es forma per medi de

la unió d’un altre.eos que se li adossa.6.- Per penetració d'un altre eos, pero que manté a la vegada la

seva integritat.

Inter-relacionant els tres quadres tipológics esmentats, po-

dem adonar-nos deis diferents graus d'angularització, que es for¬

men per la penetració deis espais externs, en les zones de máxima
tensió de les superficies, és a dir, les boques. Aqüestes, com --

hem dit abans, se sitúen en el segon quadrant del diedre, que equi
val a la part esquerra superior. En els casos de marcada vertica-
litat, s1 imposa i concentre, en les árees superiors, aixó es, en

els dos primers quadrants, segons el diedre esmentat.
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Aprofondint en l'análisi d'inter-relació de les propietats -

d'aquestes superficies, podem percebre, els tres graus de desen -

volupament de distorsió hiperbólica, mitjangant un moviment de --

creixement, de desplegament, i de plegament, de les árees que con

figuren el ñas trompa, que podem constatar a les litografíes B-l8
B-19 i B-22. Tan mateix, veiem que hi ha una acció contraposta

dual de tensió externa i interna, que provoca els fenomens con-

trapostos de dilatado i contracció, per una banda, del mentó i -

la boca, i de l'altre, del mentó i el ñas (veure página 109 )•

No hi ha dubte que, les configuracions de superficies, es-

tan influides en bona part, per 1'experiencia háptica. Aquest

és el motiu peí qual, els contors, delimiten no tant un fora i —

un dins, com la superficie en sí de la pell, dongs els cabells --

surten, i per aixó, se sitúen bordejant el contorn. En un estudi
sobre 1 ' evolució de la configurado infantil, Hans Daucher, ens -

fa notar el mateix fenómen:
M Aquí notem tambó la falta de diferenciado entre in¬
terior o exterior pía i corpori.1. (38)
" El nen no fa distinció entre interior visible en re-

lació amb la superficie i interior espaial invisible.

Equipara les dues coses, donat que no s'orienta per la
impressió visual sino peí ser-així háptic." (39)
" La determinado mes concreta de formes tancades , cir-

culars, per medi de línies que amb freqüencia subrat-
llen la vertical amb un excés de longitud, donen lloc

al denominat *-c e fa 1 ópad- . La forma rodona, tanmateix,
no significa únicament el cap; es refereix al eos sen-

ser." (4O )
" Es segur que, com va senyelar Meili-Dworetzki, en ai¬
xó també juga un important paper el fet de que el cap,

com a forma especialment clara i diferenciada, ocupa
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el primer lloc en la percepció infantil." (4l)

Paralel.lament, ulls i boca s'ubiquen al front de la super¬

ficie del rostre, mentre que el ñas sobresurt d'aquesta. La man¬

ca o renuncia del concepte espaial es dona també, en cultures com

1’egipcia, on els ulls frontals no guarden una relació lógica amb

els contorns deis rostres de perfil.

Un altre fet a destacar, és el carácter voluptuos, que d1 al¬

guna manera es desprenen d'aqüestes superficies, i que tenen pa-

rangonació, en aquests sentit, amb els dibuixos del Carnet del

1950. Es evident, que les superficies que tractem nosaltres, es

refereixen exclusivarnent ais caps, mentre que els del Carnet vo-

len sintetitzar en general, la globalitat del eos huma. Tot i ai-

xi, apreciem un nivell de mimesi formal erectil, que s'estableix
entre les dues parts del ccs: ñas i penis. Per altra banda, des-

cobrim a la litografía E-20, un prototipus de eos, que exceptuant

els peus, forma un tot homogeni a la manera deis dibuixos del Car
net esmentat.
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1)11. A PACIÓ CONTRACCló

AC.CIÓ CONTRAPOSTA DUAL-TENSIONAL EXTERNA I INTERNA.
FENOMEN CONTRAPOST DE DILATACIÓ I CONTRACCIÚ.

CCNTRACCIÓ

DILATACIÓ

CONTRACCIÓ

DILATACIÓ

CONTRACCIÓ DILATACIÓ
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tan, una ruptura de l'equili-

L1ordre d’ubicació de les diferents variables, segons 11em-

plaqament esmentat, no semble seguir cap mena d'ordre evolutiu,
pero sí en conjunt. Així dongs, i de^prés d'estudiar les com-

binacions possibles, hem arribat a organitzar tres branques en

les que s'hi percep el fenómen filogenetic, després de sircro-
nitzar 1 ' evolució diacrónica, tenint en cornpte les liéis de Sau

s sure:

"...si es parla de llei en sincronia, és en el sentit
d’ordre i aconduíment, de principi de regularitat.

La diacronia suposa, peí contrari, un factor dinámic --

peí qual es produeix un efecte, un quelcom executat.'1
(42)

Podem veure que hi ha unes conno tac ions mor f ologiques ber.

15•CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS QUIKARIES (EXTREMITATS SLPERIORS DEL

COS

És habitual trobar com

tats, prescindir de les part
i convertir aqüestes en unes

punta. Pero tot i així, hem

estructuráis quináris format

desaparellaments. No sempre

ments o dits, sino que a vol

gun cas, cap•

a solució d'acabament de les extr

s anatómiques del avant-brag i la

prolongacions del tronc, acabade

pogut localitzar onze aparellamen
s per cinc parts o elements, i do

pero, están provistos de cinc ele

tes n'hi trobem només tres, i en

emi -

ma ,

s en

t s -

s —

al-

En el primer

per tan nantenint

Deis onze aparell

repeteixen. Els a

cament diferents

bri binari.

quadre, es mostr

1'ordre natural

araents, només cin

ltres casos guurd

, produint-se per

en segons la localització, i

que segueixen en la Serie,

c, de les dues estructures es

en una relació, pero són basi
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clares, entre els diferents grups estructuráis, en 1'especte espe

cífic, Relació que s'evidencia pels graus de pregnáncia que es --

despren d' estructura a estructura, segons la formulado de Koffka:
M L^organització psicológica sera sempre tant excel.lent
com les condicions dominants ho permetin. El terme -ex¬

cel.lent- abarca propietats com regularitat, simetría,
harmoriia de conjunt, homogen^itat, equilibri, máxima sen

zillesa, concisió.n (43)

Aquests procés, abarca les estructures d'un estadi esquemátic
a un de compl ementac ió o figurado. En aquest sentit, o bé en el

contrari , aixó es, cap a una reducció esquemática de 1* informado

óptica.

És significatiu, el fet de que aqüestes estructures, esti-

guint constituides per elements formáis que apareixen paralel.la

ment alhora, pero de forma afilada. Aquest és el cas de les confi_
guracions curvilínies dobles (llunes), polígona]s triangulars

(dents). Les llunes es converteixent en palmells, i les dents en

dits de mans• Són formes de doble funció.

A la segona branca tipológica, els elements línials (dits),
surten del nucli central de forma radiada, i finalment es corpora

litzen.

A la tercera, l'avant-bras i el palmell, formen un sol trono,
i d’aquests surten per separat els dits, com si fossin branqui-
llons•

a_



?:*
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16.-MORFOGÉNIA TIPOLOGICA DE LES EXTREMITATS INFERIORS.-

És molt coneguda la frase de Miró, que diu, que la foiqa pu¬

ja deis peus, que cal posar els peus a térra, que cal el contacte
amb la térra. Segons Cirici:

"L1element primordial en les pintures de Miró a partir

de 1926, presenten una deformació radical en el sentit

d'augmentar el volum deis peus." (44)

La present Serie, data del 1939? i la importancia deis peus,

és relativa. La popularitat de la frase esmentada, pot fer creure,

que a les estructures antropoides, tot ha de ser peus. Nosaltres

constatem, per medi de la recopilació d'aquests elemente anatómics
de la Serie, que la foramentalitat del volum deis peus, queda re¬

partida, ádliuc suplantada per les estructures cefalópades.

Agrupant tipologicaraent totes les figures antropoides , podeir.
adonar-nos que els peus hi figuren en diferents nivells morfoló-
gics i métrics, fins i tot, hi apareixen un considerable nombre
de figures sense el suport deis peus, (veure pagina 126).En altres
es representen amb la mes mínima expressió, com per exemple, quan

són filiformes,(veure página 1304 ,Així dones, no és ni. de bou

tros, una norma que es pugui aplicar d'una manera constant, sino
un arguir.ent més , válid, que pet ma.nif es tar-se d'una manera més —

contunden en altres periodes de la seva producció.

En el present quadre, hem recopilat, aquelles estructures bi_
náries de suport, en les que 1* afirmado accentuada de 1'escala -

predomina i es dlstingeix per la corporeitat. Podem diferenciar -

tres grups:

1,- En forma de banya, que es va angularitzant, Veiem que conté -

unes variables, que marquen una afinitat catamétrica important, -
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Els graus de desenvolupament, de pregnáncia, i d•angularització
de la síntesi de les dues parts, (la que representa el peu, per

un costat, i la que representa la cama per l'altre), es determi¬

na mitjancjant A, B, C, i D. També si troba en forma d'inversié.

2,- En forma de ganxo, esencialment no es transforma, i conté va¬

riables invertides.

3*- En forma de calc^at, sembla apropar-se a una major realitat -

anatómica, en particular peí que fa la part del peu. Aquests grup
no mostra el fenomen de 1'inversió.

Al marge deis grups esmentats, se!ns mostren altres solucions que

podríem considerar-les com excepcions. Son les variables defini-
des peí retorciment i 1 * estirament•

una major realitat -

del peu. Aquests grup



CO
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MORFOGFNIA TIPOLOGICA DE LES EXTREMITATS INFERIORS

LES 4 VARIABLES TIPOLOGI-
QUES QUE MARQUEN EL CARAC
TER MORFOGÉNIC DEL DESEN-
VOLUPAMENT DE LA SÉRIA.I
LLUR ANGULACIÓ.

(FXCFPCIÓ)
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17.CONFIGURACIONS CORPÓRIES ALADES D * ORDRE HORITZONTAL * -

El 1923-24, Miró representa en el quadre titulat "Terra llau

rada", les primeres formes d'ocells, orenetes, que passen desaper

cebudes dins d'un camp atepeit de detalls. En el "Paisatge catalá
-El calador-”, tambe veiem volar uns ocells sobre el mar. Aqües¬

tes representacions pero, son frontals, és a dir, similars a les

expressions deis infants, que queden reduits a un grafisme com-

post de dues línies lleugerament arquejades.

En canvi ara, es mostren de perfil. El tronc i la cua són —

clarament diferenciáis. Er els Carnets de la "Cursa de breus" del

19^0, (encara que un any després del que semble que va dibuixar -

la Serie Barcelona) queda palés 1’esquema amb 1'anotació propia
de Miró, "una oreneta travessant el cel davant la cursa." (45)
En aquests mateix any, en els Carnets de Palma de Mallorca escriu

"En aquesta tela i en al tres d*aquesta serie fer un gra

fdsme conscient, com l'ccell de la part superior..." —

(46 ), en el que apunta una tipologia mes abstraetizant_
a la manera de grafisme, coir. els que figuren en la part superior

esquerra del quadre que comentem.

Hem dividit la producció amb els següents carácters morfoln-

gics :1.- Gráfic: Amb un sol trag filiforme demina la configuració es-

mática esmentada.2.- Filiforme: Te les mateixes característiques estructuráis que

la tipologia A de les configuracions corpóries de base triangular
i tronc filiforme, canviant 1 ' orier.tació de vertical a horitzon-
1 al .3.- Planerenc: L'hem anomenat així, perque s'ha ccnsiderat que la
forma alada central és una superficie, i per tant b i dirrens iona 1
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i en conjunt 1’estructura és planimétrica,4.- Bialat: Perqué es compon de dues ales articulades a l'eix --

troncal, sense les altres extremitatso
%5.- Tetrámer: Perque, a mes de col.locar dues ales, té tam¬

bé dues extremitats, formant un conjunt de quatre elements que -

s'articulen a l'eix troncal.6.-Tuberal: Perqué l'eix que en principi es mantenía filiforme,
ara adopta la forma de tub, i 1'estructura sencera pren el carác
ter de corpora.

En síntesi podem apreciar que la morfogénia, segueix un pro

cés d'addició o sustracció (segons es miri) d'elements formáis.

En realitat les variables més simples, no vol dir que es manifes

tin abans de les més complexes, o viceversa, sino que es manifes
ten indist intament. en el període 1939-41. SÍ que el 1924-25 te-

yi.im un arquetipus mo.lt més geometritzat en el qnadre "Mitologit-
zació del paisatge", o bé "Personatge llanganx una pedre a un —

ocell" del .1926, que podem considerar com a precedents deis ac¬

tual
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coruoki

t>ROCÉS ADDICIONAL
DE L'AREA DEL TRONC

FILIFORM

(UNIDIMENSIONAL)

PLAÑERENC

(BIDIMENSIONAL)

BIALAT

tetrAmer

(TRIMENSIONAL)

TUUEKAL

(CORPOIM )

MORFOGfeNIA DE L'ESQUELET ESTRUCTURAL ALAT D1ORDRE

horitzontal

VARIADLES TIPOLÓGIQUES:

ORDRES

A . -

B. -

(UNIC)

C . -

D . -

CAP | TRONC | CUA
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18.CONFIGURACIONS CORPORIES DE BASE TRIANGULAR I TRONC FILIFORME.-

Les estructures corpóries, formades per les tres parts-, cap,

tronc, i extremitats, determinen diferents nivells d’esquematisme

Aqüestes, podem considerar-les dins d'uns nivells mes desvestides

i simplificades, la qual cosa, no vol dir que des del punt de --

vista evolutiu segons el procés creatiu, ocupin un estadi mes pri^
mcgeni, en tot cas, és pels precedcnts que analitzem al final del

parágraf, i esguardan el procés diacronic, que els estudiem abans

de les altres, de nivells mes complerts corporiament.

Podem determinar tres tipus de variables, que formen els

tres ordres o models básics, que tenen ccm a element constant, la

base triangular i el tronc filiforme, d'aquí que haguem titulat el

present parágraf, amb aquesta característica. Les formes deis

caps, son les que presenten mes variables, pero tot i així, podem
identificar-les dins del corpus de les formes básiques, triangu¬

lar, quadrangular, circular i elíptica.

Pensem que 1’estructuració espaial compositiva de les lito¬
grafíes de la Serie Barcelona, ve determinada, en la part mes im-
portant, per les figures o personatges que tractarem a partir
d'ara, mentre que els grafismes i signes analitzats, ocupen nivell
com els de la mesoestruc tura i microestruc tura, segons la clasifi

cació de nivells espaials de Cirici:
M Passar de la macroestructura a la mesoestructura i --

d ’ aquesta a la mi croe s truc tura . I així successivairent -

fins que la nostra manca de mitjans d'observació o de -

discerniment ens deturi." (^7 )

Veurem, que hi han grafismes (de doble funció), estudiats en
antelació i a part, per les seves propietats especifiques, que es
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troben també continguts dins d'algunes d'aquestes i de les

mes estructures en forma de (personatges), que estudiarem,

per exemple, el que fa la funció de boca.

próxi-
com —

Queden definits tres ordres:

Ordre A: Es caracterítza, a mes de les constants anunciades

peí carácter fred i passiu de l'actitud de les extremitats supe-

riors, mentre que, en els odres B,C, s'eleven amb l'actitud vito-

rejant, i com a conseqüéncia passcn a ser dinámiques. Per altra -

banda, l'eix trocal, en principi totalment vertical, es contorsio

na i s'inclina de tal manera, que sembla com si les figures esti-

guessin dangant al so de la música.

1

Ordre B: Es caracterítza,
i contorsio del tronc.

així dones, per 1 ' elevado deis bragos,

Ordre C: Els mateixos esquelets estructuráis deis ordres anteriors

es transformen en inversió, mantenint 1' orientado elevada deis -

bragos.

Com a grup a part, s'han considerat altres estructures, que

es diferencien de les propietats exposades, destacant les distor-

sions que sofreixen els trones, i els bragos.

Aquests prototipus de figures sense extremitats inferiere, que
es recolza directament a térra, podem trobar-lo com a antecedent.di

buixat ja en els Carnets de 1930, en la "Dona del cántir" per

exemple, en el que la base triangular es fa extensible a tot el

tronc, fins que el cap s'apuntala directament sobre el vértex su¬

perior •d'aquest triangle.
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ORDRE B:

DINAMISME
FRONTALITAT I
LATERALITAT

MOVIMENT
DIRECCIONALITAT
ASCENDENT.

ORDRE C:

DINAMISME
FRONTALITAT
INVERSIÓ
DIRECCIONALITAT
DESCENDENT.

ESTRUCTURES DE CONFORMACIÓ BASICA; TRIANGLE, QUADRAT,

I CERCLF

MORFOGÉNIA DELS ESQl'ELET S ESTRUCTURALS DE LES FIGURES

DE BASE TRIANGULAR I TRONC FILIFORM

ORDRE A:

ESTATICITAT
FRONTALITAT
HIERATIC
DIRECCIONALITAT
NEUTRAL.

▲
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19-CONFIGURACIONS CORPÓRIES DE TRONC I EXTREMITATS FILIFORMES.-

A diferencia de 1'anterior tipologia, aquí ens apareixen

les extremitats inferiors, que determinen les propietats deis dos

conjunts del quadrei1.- Conjunt A: Constant formada per dues línies quasi be paralel.-
les, que denoten repós i estaticitat.2.- Conjunt B: Constant formada per una línia recte a 1'esquerra,
i un altre en forma de ganxo obert, a la dreta, que denota movi-
ment i diramisme.

Dins deis dos conjunts, establim unes relacions, que marquen

unes diferenciacions respecte a les constants esmentades.

Conjunt Estátic:
Variables 4, 7> 8: Caps en forma de superficie.
Variables 6, 9: Caps de forma nodal.
Variables 6, 7, 9: Extremitats que no són perpeniiculars a l’eix

troncal.

Conjunt Dinámic:
Variables 7, 8: Caps en forma de superficie.
Variable 3: Un sol eleirent línial per extremitats inferiors.
Variable 2: Incorporado gráfica anguiar, que r epresenten pits .

Segons les inves tigacions, aqüestes constants A i 3, que ens
conformen els conjunts esmentats són inedits, o apareixen per pri_
mera vegada en el procés creatiu de Miro. Els segiients que hem
detecta! daten del 1940. Amb anterioritat les canes i peus repre¬

sentáis, no eren abstractes coir els actuáis, sino molt mes expli¬
cáis, sobretot donant un gran enfasi ais peus. Fins i tot, el peu

i la cana es converteixen en figures con en els quadres "El dit -
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gros del peu i l'ungla'1 del 1930* "l1 estatua" del 1925 » "La 11a-

gosta" del 1926, i "Personat.ge llangant una pedra" del 1926 també.

És per aixó, en els projectes per el ballet "Jeux d'enfants"
del 1932, on les carnes son representades o guarden una relació —

mes próxima amb les proporcions reais.



a

i



ISi

CONJUNTS MORFOGfcNICS ESTRUCTURAL.1? DE TRONC I EXTREMITATS

FILIFORMS•-
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20.VARIABLES tipolOgiques de la conjunció del tronc i les extremi-

TATS SUPERIORS.-

El tronc, a mes a mes, de Jes funciors que li son própies, -

fa la fur.ció de suport, donqs están desprovistos d' extremitats —

inferiors. És per medi d1 una superficie tancada, formada per una

línia que modela la totalitat del eos, exceptuant el cap, que es

determina amb_l*ordre básic. 'Aquí hem seleccionat les que tenen
un carácter dinárr.ic , per la seva ubicació i orientació en l’espai.
Les altres, de carácter mes estable i mes abundants, són estudia-
des en l'apartat que segueix.

Cal destacar les particularitats zoomorfiques, que desarenen

si aillera els caps, per l’estreta relació mimetica amb l'informa-
ció estructural voladora deis ocells, d'aquí que apuntin el dina-

misme que esnentavem. Lukacs, ens descriu una experiencia de la
naturalesa tinguda per Goethe, que ilustra una metodología que té
irolt a veure amb la de Miró,en contemplar diferents animáis ma-

rins, cargols de mar, crancs, á exclama es tusiasmat:
Quina cosa tan deliciosa i magnífica és un ser viu!

i Qué adecuat a la seva situació, que verdader, quant

de ser ! .Aquests espartos goethiá té naturalment. ,

d’acord amb la personalitat de 11escriptor, dos aspee-

tes: pot interpretar-se eom a punt de partida d'inves-
tigacions cient.ífic.o-naturals -i sense cap mena de dub-
te aquests comportament, aquesta manera de mirar, cora-
pleix un paper important er la metcdologia científica
de Goethe- ; pero manifestó, al mateix temps»la seva ac-

titut artístico-poética davant de la realitat." ( 48)

És aquest mode de mirar, que er.s ha interessat, com a punt
de partida d'una metodología que i ndubt abl enent Miré) va seguir -
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ja en el 1918, que queda palés en una carta dirigida a J.F. Rá-
fols, i citada per Gasch:

" Durant tot el tenips que treballo en una tela sentó —

coai comento a estimar-la, amb 1' amor que neix de la len
ta comprensió • Cornprensió lenta de la gran riquesa de -

matisos -concentrada- que ofereix la térra. Goig d1 arri_
bar a comprendre en un.paisatge una petita hérba -perqué
menysprear-la?-, herba impressionant i grandiosa com —

un arbre o una muntanya.

A excepció deis primitius i deis japonesos, quasi ningú
se 1n recorda d'aixó, D’aixo tan diví. Tothom busca i —

pinta únicament les grans masses d'arbres o muntanyes,

sense posar atenció a la música que emana de les peti-

tes flors i de les petites herbes, i sense fer cas a —

les petites pedres deis barrancs." (49 )

La segona tipología, és ni mes ni menys, que una transforna-
ció de la primera, que s'obté peí gir o la rotado de la super¬

ficie confornadora, de manera que es divideix en dues árees, per

medi d'un sol punt de contacte. Igualment comporten un sentit vo¬

lador. De fet les extremitats superiors són ales, i les inferiors

són cues d'ocells.

ja en

foís ,

La tercera tipología, molt mes estática que les anteriors,
s'obté per 1 ' encreuarr.ent de dos elements. L'A que en el primer
cas és filiforme, fa la funcíó de bracos,i té la forma de banyes.
El B de forma triangulitzant. fa la funció de tronc i peus. L'ele
ment A es transforma en tuberal, i a partir d'aquests punt la di-

reccionalitat ascendent es manté constant, meutre que B s'inver-

teix en els casos que il.lustren les litografíes 7, i 3^»

L'últim ordre tipologic és conseqüéncia d'un recorregut li-
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nial nodal, per tan filiforme

en un apartat cap al final d

pero que será estudiat puntualmert

aquests capítol.

Aquests

Examinats els

els possibles

mes• Pos terio

ment nS 2 del

la pintura ti

tipus de figur.' ció son inedits de la Serie Barcelona,

quaderns i la producció anterior per a deduir-ne —

antecedents,se n'ha fet impossible.localitzar-ne cap

rment, la figura senvelada amb una de 1'agrupa-
x

quadre, torna a apareixer, quasi identicairent, en

tulada "Dona en la nit" del 19^2.
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DUES AREES:

DISTORSIÓ-RETORCIMENT

UNA AREA

VARIABLES TIPOLÓGIQUES DE LES ESTRUCTURES PER

CONJUNC1Ó DE TRONC I EXTREMITATS SUPERIORS.

ORDRE ESTATIC: SUPERPOSICIÓ DUAL

A = CONSTANT

B = TRANSFORMACIÓ PER

INVERSIÓ
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21.CONFIGURACIÓ CORPÓRIA DEL TRONC I EXTREMITATS SUPERIORS UNIFICAIS

Estudiein les configuracions en funció de dues bases o tipus

d1extremitats inferiors. El conjunt A de base linial, per estar-

formades per extremitats filiformes, i el conjunt B, de base cor-

poria, per estar sostenides sobre formes tuberals.

Peí, que respecte a les propietats de les superficies que —

son conseqüéncia de 1'unificado del tronc amb Ies extremitats —

superiors, aqüestes mostren diferents contraposicions. Així
dones tenim:1.- Direccionalitat: (segons 1'orientado de les extremitats supe

riors)1.1.- Ascendent de mode constant.1.2.- Descendent de mode excepcional.2.- Format:2.1.- Tendencia estilitzacla de la superficie: Constant.

2.2.- Tendencia oposada horitzontament: Excepció.

3.-Contorn:3.1.- Tendencia d'angularitzar l'extremitat inferior

de la superf ic ie : Podem considerar-ho excepcional..

3.2.- Tendencia d'encorbar l'extremitat inferior de la

superficie: Constant.

Els tipus de superficie que estudien], podem considerar que

son inédites d'aque.-t període, al menys peí que fa a aquest ti¬

pus d'unió, entre tronc i extremitats superiors. Ben mirat pero,

el concepte d'unificar diferents parts del eos, ja es troba pre-

sent en els dibuixos deis Carnets de 1950» fins i tot a concebre

cossos com una sola superficie. Entre les figures presents, 1 ' uni_
ficació trascendeix i inclou també el cap, en la primera del grup

del conjunt B.
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RELACIONS DE CONTRAPOSICIÓ TEXSIONAL

DIRECCIONALITAT:

ASCENDENT = CONSTANT DESCENDENT = EXCEPCIÓ
I I

A NlU l Alt 1 TA 1' / l'OKY 1 El MAE 1TAT
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22.CONFIGURACIÓ CORPÓRIA DEL TRONC I EXTREMTTATS SUPERIORS UNIFICATS

AMB VAGINA.-

La característica anteriorment estudiada d'unificació, es —

produeix també en aquests casos, només que les superficies són —

portadores d'un element gráfic peculiar, que és la vagina de dona
en forma d'aranya. Analitzem dongs , superficies corpories de pejr

sonatges femenins exclusivament, presentant els següents aspectos1.- El tronc está format per dues superficies que s’enllacen . A

la part inferior tenini el pía contenidor del sexe i a la part su¬

perior, el pía que conforma les extremitats superiors.2.- Les dues superficies que esmentavem s'han unificat, i en for¬

men una sola de les mateixes característiqaes o similars, com les

estudiades anteriorment, pero amb l'inclusió de] síirbol vaginal

que ocupa i. fins i tot ultrapassa els lírrits de la superficie.

3. - Com a cas excepccional se'ns presenta un cas d’enllatg de dues

superficies, de manera que 1*inferior abarca les extremitats su¬

periors i la segona de configuració triangular, és portadora de

pits femenins.4.- Consta d'una sola superficie de característiques id^ntiques
a 1'inferior anteriornent. esmentada, de maner a que el cap necessi

ta prolongar-se i forma un col] per adossar-se al eos, peí contra

ri,.en els exemples del segon apartat, els caps s’adossen directa
ment a les superficies.

5 . - Es tráete d^une superficie troncal com les estudiades en el -

segon apartat, poro en posició invertida, i les formes d'aleta de
les extremitats superiors mantenen 1'orientació ascendent.



 



MORFOGKMA TIPOLOGICA f)£L TRONC I LES EXTREMITATS

SUPERIORS UNIFICATS

PPOCESSOS DE TRANSFORMACIÓ I CONFIGURACIÓ DE VARIABLES

DIRECCJONALITAT ASCLNDENT = CONSTANT

BIFORMAL = UNIFORMAL

A

►
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23. -CONFIGURACIÓ CORPORIA PER CONTIGUITAT DE TRONC I EXTREMITATS«-

Si be les estructures corpóries predominants, resulten de

l'unificació formal del tronc, i els bracos especialment, també
trobem els casos, que són conseqüéncia de la cortigüitat formal
de les diferents parts del eos.

S'han agrupat segons,aquelles que tenen una base o extremi-

tats inferiors linials i aquelles altres que están provistes d'-

una base o extremitats corpóries. De totes maneres presenten en

comú les següents particularitats:

1.- Formes d ' inter-rrelació o articulació de les árees formáis

1.2.- Per contacte: quan aqüestes toquen només en un punt el

nueli troncal.

1.3»- Per penetrado: quan aqüestes s 1 enllagen penetrant a

dins del nueli troncal i formant una zona diferenciada

d'articulació.

Cal esmentar el carácter conformador básic deis nuclis tron¬

cáis: triangular, circular, i rectangular, i a la vegada 1'efecte

tensional de les extremitats superiors en forma de banyes, que —

segons 1'orientado o encarament intern o extern, la pressió re¬

sultan és centrípeta i centrífuga, respectivament.

Respecte de l’análisi proporcional, mitjangant els tragats

harmonios, constatera, segons si considerem els caps o no, que el
centre de 1 ' estructurare vegades está en fundó de les 6 parts
del eos, cojnptant el cap, i de. vegades ho está en fundó de les 3
sense contar-lo. Des del punt de vista metric , corstatem que 1 ' a 1_
gada, sol ser el doble de 1'ampiada.
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anAlisi armOnic de les estructures, per contiguitat del

THONC I LES EXTREMITATS

^NUCLI TRONCAL^ EQUILIBRI, CENTRALITAT
ARTICULACIÓ D'ÁREES= PENETRACIÓ I TOCAMENT

EXTREMITATS SUPERIORS= PPESSIÓ CENTRIPETA Q p.
PRESSIÓ CENTRIFUGA

Cf.

1 NTFR-RF1. AC 1 O |)' ARTICULARIÓ
i>’ Arfes .
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És evident, amb la dialéctica formal que s'estableix entre
les representacions del másele i la femella, tant per l'erectili—
tat d'un membre com per 1'expendiment de l’altre, respectivament,
la tendencia cap al contacte, que es manifesta ja en els dibuixos
del Carnet del 1930 on:on :

24CONFORMACIONS BÁSIQUES DE LES ESTRUCTURES AMB FAL.LUS.-

SÓn 13 en total les figures d'aqüestes carácter

front de 29 per part del sexe contrari. Quan es trac

coses, les diu o les expressa directament sense embu

referents a un sexe com a l'altre:

"Com els nens, va directa ais aspectes que

mes Ínteressants, és a dir, mes útils a la

en aquell moment realitza . Els altres spe

o els subordina a mode d'accessoris."

l'omissió o subordinació que al.ludeix Johnson Swe

evident en les figures femenines, dones la forma del

esquemática, i la superficie molt mes nítida que la

ges masculins.

istiques, en

te de dir les

t s, tant les

considera --

pintura que

ctes els omet

(50) Potser
eney, és més

eos és més

deis personat

Paralel•lament,
" Una de 1

tenció és

tina més b

ma s culins•

compta que

tació deis

qué els or

estruc tura

leixen la

visió de p

constaten; com Cirici, que:

es coses que de mode més iirmediat crida l'a-

el fet que la presentació frontal es des-

é els personatges femenins. La de perfil, els

Aixo té un origen logic, perqué, tenint en

Miró otorga un énfasi especial a la represen

genitals, ha de considerar que la forma en -

gans femenins presenten més clarament la seva

és la frontal, mentre que els masculins asso

seva máxima capacitat d'explicitació en una -

erfil•" (51)



147

" De vegades, tot el personatge sencer és fál.lic, i --

els testicles li fan de peus , per al contacte amb la tj3
r'r Pi r> 11 trí ría — s e» cnn s ririri - J1 ( co^

1

Peí que respecte a l’análisi formal, tenim en primer lloc, -

un predomini ben ciar de la direccionalitat dreta-esquerra del —

fal.lus. Nou casos en aquests sentit, per contra de dos en sentit
inversa.

Els esquelets estructuráis están conformats de les següents
maneres:

Ordre A: Tronc de predomini quadrangular.

Ordre B: Tronc de predomini triangular.

Ordre C: Tronc de predomini circular.

Aqüestes tipologies també mostren la contraposició de parts
del eos frontals, envers d'altres en posició de perfil (fal.lus,
rostres, i bracos).
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25.- POLARITAT DE LA MORFOGÉNIA VAGINAL.-

La producció i l'evoluc

vaginal, ens ha configurat e

8 variables, que hem sinteti

a dir, 5 tipus deis quals C,

inversió d'esquerre a dreta,

jantjant el procés sincrónic,
ciada deis extrems oposats (
dir que apareguin en l'ordre

nesi de la Serie

ió deis carácters gráfics de la forma

1 morfograma del quadre, format per

tzat amb els tipus A, B, C, D, E, és
D, E, per medi d'una transposició o

obtenim les variables 4, 6, i 8. Mit_
podem observar la formació diferen-

pols), que en la realitat, no vol pas

que hem apuntat, o marquin la filogé

En el quadre de la Morfogenia tipológica vaginal I, ens hem

referit a l'estudi de 1'alternáncia dual de la forma vaginal, ti¬

pus mándorla o mes aviat de fulla amb vorera allisada, exclusiva-

ment, sense el pelatge que la flanqueja.

Inter. re lac ionant. les diferents variables, les hem reorgani'

zat en base a les 8 variables esmentades del primer quadre. Consi

derant la figura 1 d'área plena, com 1'inicial, tenim que el de-

senvolupament ens dona:1.- Punt de partida: Tipus 1 d'área plena2.- Desenvolupament: Tipus 2, 3 d'árees semi-plenes3.- Desenvolupament: Tipus 4, 5 inversions de 2, 34.- Desenvolupament: Tipus 6, 7 inversions de 4, 5
5*- Desenvolupament: Tipus - 8 inversió de 6, 7

A mes de 1 'alternancia dual de les árees semi-pler.es ,

es manifesta una alternancia dual d'inversions.

_t
i
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senars)

6 (parells)
8 (senar-parell)

A mes a mes d'una alternancia

cortraposició amb 1'alternareia de

dual pilosa, es manifesta una

les árees semi-plenes.

Hem de fer constar, que les representacions vaginals que són
una pepa indispensable del vocabulari gráfic-píastic de Miró, es

comenta a configurar cap el 1930. És per medi del Carnet d'aquests

any, que podem fer un seguiment filogenetic que determinará la -

forma com d'aranya actual. Val la pena transcriure al respecte —

unes anotacions fetes a Verve,per Miró, justament en el mateix —

any de la Serie Barcelona:
M En el cabdell de fil desfet pels gats vestits d'arle

quí,fum retorgant-se i apuntalant les meves entranyes en

1'época de fam que va donar neixement a les al.lucina

cions registrades en aquests quadre belles floracions -

de peix sobre un camp de roselles anotades sobre la neu

d'un paper trémolos com la gola d'un ocell al contacte

d'un sexe de dona en forma d'aranya...’' (53)

És així que 1 ' aranya, el sexe, el signe... esdevé un"droodle",
és a dir:

" Figura ambigua que pot teñir varies interpretacions -

(N. del T.)" (54)

A la morfogénia tipológica

mes el pelatge, que en forma de

senvolupa com segueix:

vaginal II

tres cilis

considerem a mes a —

a banda i banda es de-1.- Pilositat2.- Pilositat

3. - Pilositat4.- Pilositat

exc ent:

lateral

lateral

a dreta-

Tipus 1,

dreta: T

esquerra

esquerra

2

ipus 3,

: Tipus

: Tipus

5

4

7



M William James -ens diu Arnheim- utilitza el terme pre

percepció en aquells casos en qufe els conceptes visuals
■ amagatzemats ajuden a reconeixer configuracions --

perceptuals insuficientment explícites•M (55)
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MORKOGENIATIPOI.Of.1(AVM.INALI.- ALTERNANCJESDUALS
AREESPLENES-BUIDES LATERALITATDRETA-ESQUEFRE INVERSIONS



I

MORFOCf.NJATIPOLOGICAVAGINALII.- ORDRESALTEPNANTSDUALSA-B-C-DELALATERALITATPILOSAQUE ESCONTRAPOSAAMBL'ALTERNANCIADELESAREESPLENES-BUIDES, FINALITZAELPROCESTRANSFORMATIUAMBLESINVERSIONS7-8I 8-9.
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26 .. CONFIGURACIÓ CORPÓRIA DEL BUST. ANTROPOMETRIA.-

Les figures o personatges antropomórfics completen les varia

bles tipológiques, amb aquesta morfogenia del bust, conformada —

per dues parts, el cap, i la part superior del trorc, excent d'ex

tremitats.

Inimediatament, s ' estableix una relació métrica entre les

dues parts d^aquests eos, de manera que a ir.enys tronc (A), li co-

rrespon mes cap (B), i viceversa, organitzant-se dos ordres antro

pométrics, un de vertical i un d*horitzontal, amb les següents —

proporcions:1.- Ordre Vertical: A B Total

1.1: 1/8 7/8 1

1.2: 1/4 3/4 6

1.3: 1/2 1/2 4
1.4: 3/4 1/4 12.- Ordre Horitzontal: A B Total

2.1: 1/4 3/4 1

2.2: 3/4 1/4 2

Hi ha un predomini ciar de 1 *ordre vertical per sobre de --

1'horitzontal i de les tipologies d'escala mitjana corresponents

ais apartats 1.2 i 1.3 amb 6 i 4 exerr.ples re spec. t ivament.

Les esmentades proporcions implanten, en síntesi, una rela¬
ció de nivells creixents o decreixents de 1'escala, en un to¬

tal de 4 nivells en 1'ordre vertical i dos en 1'horitzontal.

No hem identificat altres antecedents iguals ni semblants,i

en l'espai, ocupen el nivell de la macroestruc tura.

s emblant s,i
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