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stre tal, -

da amb les

27 CONFIGURACIONS DE MIG COS.-

Ordre A: Está format per tres elements que fan la funció
bust, (forma triangular),d1extremitats (forma de banyes) ambdó
costats de l'eix troncal, i a mes a mes el cap. Les extremitat

formen un semi-cercle entorn del cap, que implica una pressió
trípeta, que gira entorn del centre ubicat en el punt de conta

del bust amb el cap. El cap está en posició de perfil, heus ac

també la confrontado deis termes frontal per una banda i late

per 1'altra.

de

s -

s -

c en

c t e

£

1 -

ra 1

Ordre E: El

tats superiors el

forma part d'aque
cié central de 1'

de les extremitat

centrípeta que gi

punt d'enllag de

mig eos, part supe

evades, formen una

sta, i quan no és
esmentada superfíc
s provoca com en e

ra entorn del cap,

les dues parts.

rior del tronc i les extremi-

superfície. A vegades el cap

així , s'enllatja en la prolonga
ie. L'orientació semi-circular

1 cas anterior, una pressió —

situant-se el centre, en el -

La primera figura d'aquesta serie, presenta una contraposi-

ció de pressions, per una banda la concéntrica ja esmentada, i —

per l'altra, la juxtaposició d'una pressió vertical ascendent que

parteix del irateix centre que l'anterior.

La segona figura, mostra en canvi una contraposic

pressions parale] .les, dues de positives ascendents i
amb els bragos, i dues mes negatives, descendents, que

ren en els buits que es formen entre el cap i les extr
Per altra, aquesta figura presenta una tipologia de ro

que marca un eix horitzontal contraposant-se a la vega

altres pressions esmentades.
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28 . - CONFIGURACIONS DE MIG COS AMB PITAM.-

Donat que les característiques morfológiques de les configu-
racions de mig eos, han estat analitzades en la página , per -

una banda, i que les que contenen pitam (encara que s'han agrupat
formant un morfograma independent) compleixen els carácters es/nen

tats, segons els dos ordres definits A i B, i p€>r 1 ' altra banda -

1'estructura específica del pitam será tractada per separat, a —

continuació, en aquest espai erg limitem a constatar:

1.- La forma de la superficie seccionada troncal, tipus bust, no va

ria sub stañeialment d'aquelles que no contenen pitam.

2.- La forma de la superficie seccionada que inclou els bracos,

manté les mateixes característiques que les que no contenen pitam.3.- Els pitams no es trobem inclosos en aquelles tipologies de —

mig eos, formades per tres elements, tronc i dos bragos en forma
de banya.4.- A vegades la superficie troncal adopta els atributs de rostre,

peí fenomen de 1'ambiguítat. Cirici si va referir així:
",,.pernet el curios joc ambigú, molt surrealista pero

també molt experimental, de constituir amb el tronc de

la dona una gran cara els ulls de la qual són les sines

, . . .M (56)5.- Com a conclusió poden: afirmar, per tant, que el pitam no alte¬
ra ni transforma les configuracions mofológiques del mig eos, en

tot cas, sí que ho fa a nivell semártic, per l'efecte del fenomen
esmentat en el apartat 4.
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Forrrad

elemer)

gic s a

cap •

es per tres

ts morfoló-

més del

Amb pitara: O

Sense pitam: 3

Ambigues: p

Serse extremi

tats. Tipus

bus t .

Amb pitam: 5
Formades per una

superficie seccio

nada a mes del Sense pitam:14

cap •

Ambigúes: o

Nombre total de configuracior.s de la tipologia: 55

29. SÍNTESI DE LES CARACTERISTIQUES ESTRUCTURALAS MORFOLOGIQUES DE LES

CONFIGURACIONS DE MIG COS.-

Variables

Amt pitam: 7

Amb extrerri-

tats superiors

Formades per una

superficie seccio

nada, a mes del

cap.

Sense pitam: 4

Ambigúes: o
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30 MORFOGÉXIA TIPOLOGICA ESTRUCTURAL DEL PITAM.-

Entenero per pitam, aquella part del eos contenidora de les -

glandules mamarles. Cirici, en canvi, utilitzava el terme de sina,

que creiem és mes propi de 1'escotadura que separa els dos pits.

És ell qui n'estableix la següent clasificació:
MHi ha esseneialment quatre iconografies de la sina, —

des del 1924. La geométrica, conceptual, mecanoforme,

com constituida per una semiesfera, de la Maternitat.

La de perfil, airb forma de ceba i el mugró com una pun-

xa d'atzavara, que correspon a una morfología que ja —

hem trobat en parlar de les muntanyes:1'assimila a una

mena de volca apagat o en erupció. La frontal...M(57)

El pitam constitueix un deis organs carecterístics deis per-

sonatges femenins de Miró. A la Serie Barcelona,hem localitzat --

aotze variables sense comptar la frontal, constatant que no hi ha

ni una sola repetido. Aquests presenten, a nivell de direcciona
litats i lateralitats, els següents emplagaments segons els eixos

de coordenades que ens divideixent l'espai en quatre qudrants:1.- Trasladó vertical: És l'únic cas que presenta els dos organs

idéntics, 1 ' un sobre de l'altre, en forma de ganxo o de penjador-,

Correspondría, per tan a la iconografía mecanoforme.2.- Sim.etria axial: És deis que se' n presenta mes casos. Están --

orientats mirant a esquerra i a dreta de l'eix, pero desiguals

morfologicament. Es veuen totalment de perfil i podrien corres-

pondre iconograficament al tipus anomenat de ceba.3.- Superposició:És 1'única tipología que presenta aquesta fenó-
men, a mes d'orientar-se en el mateix sertit del rostre de
la figura.
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4.- Divergencia horitzontal-diagonal: El pit de l'esquerre s'orien

te horitzontalment, mentre que el de la dreta o fa en diagonal, si^
tuant-se en el quart quadrant.5.- Conjunció
sada de dos pi

diferents entr

els mes mecano6.- Divergenci

els mugrons co

que comprenen

?•- Reflexió e

que de fet les

D'iconografía

8.- Divergenci

marquen en el
vi .

oposada i desigual: Es tracta d*una conjunció opo-

ts en forma esfera, pero, de mugrons completament -

e sí, i de tots els altres.Acaben en punxa i són —

formes.

a horitzontal-diagonal: Orientats cap a l'esquerre,

incideixen amb els eixos horitzontal i vertical,

el tercer quadrant,

specular: D'orientació reflexiva especular, encara

dues parts no es corresponguint simétricament.
mecanoforme també.

a diagonal-vertical: Péndulajants, els mugrons s'em
tercer i quart quadrants. Tenen forma com de bots de

especular, encara

simétricament. —

9. -Trasl lac ió diagonal: Erectils verticalment se sitúen en el pri^
mer i segon quadrants, segons una trasllacíó lleugerameíit diagonal.
D'una tipología de doble funció, aplicada com a dits en la má es-

querre del personatge principal de la litografía B-5•10.-Reflexió especular: Formen un eos compacte a diferencia deis

altres, que té forma de cor invertit i iconográficamer.t suggereix
la sina de cabra.11.-Divergéncia diagonal-diagonal: Els mugrons s'emmarquen en els
quadrants 1 i 2, per tan s'eleven erectilment de forma divergent i
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en diagonal.

12.- Excepció ternaria: Perqué está
l'esquerre coincideix amb 1'eix hor

cideix amb el vertical i el tercer

quadrant. Els dos ultims s'enlla^en
flotant.

format per tres pits. El de

itzontal, el del centre coin-

está compres dins del quart -

t, mentre que el primer queda

13»- Excepció
riable, que de

estudiem, en c

funció. Es pro

lloc propi del

frontal: A 1

fet, morfol

anvi des del

dueix una tr

pitam•

a litografía

ogicament no

punt de vist

ansposició de

B-29 se'ns mos

té res a veure

a semántic fa

la forma deis

tre una va-

amb les que

la mateixa -

ulls en el
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La part que estudiem, es mostra sernpre de front, a l1igual
que el tronc, i mai de perfil. Constatem també la corfrontació --

davant-darrera o anterior-posterior a la vegada, mitjangant la --

juxtaposició del penis de perfil, amb les natges de front, en lloc
de mostrar-les amb la mateixa orientado lógica de la primera
part, o bé les dues de front, fet que ens confirma una vegada --

mes que pensa a nivell de superficie, i no a nivell de profundi-
tat.

31.- CONFIGURACIÓ CORPÓRIA DE LES NATGES.-

Habitualment aques

o bé es troba compresa

localitzats confirmen 1

part. Quan la fa explíc

me, menys en un cas•

ta part del eos és evitada, en precinde

dins de l'área troncal. Els quatre caso

a poca consideració que Miró té d1aques

ita, el tronc es redueix a un eix filif

ix,
s -

ta

or-

Pel que respecte a la conformado propia de les nat

que es poden incloure dins de formes básiques, ajustant-

gle, o bé al trapezi . Aquesta conformado inclou de ve

bé, les extremitats inferiors, i quan ho fa, veiem que 1
resultant de l'addició d’aquestes parts, mantener també
mació básica de les natges.

ges, veiem
se al trian

gades tam-
a forma -

la confor

Com a tais formes regulars, és on es manifes

més clarament dins del conjunt de les estructures

Serie, suggerida o evidenciada de manera particul

pietats duals d'aquest element anatómic, que en s

cor invertit, la qual cosa planteja una vegada mé
bitual, ja esmentat en altres ocasions, com és 1*

ta la simetria -

formáis de la -

ar per les pro-

íntesi és com un

s el fenómen ha-

ambigüitat.
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■32.- CONFIGURACIÓ TIPOLOGICA DE LES ESTRUCTURES NODALS. -

El tipus de figures estructurades globalment mitjangant un -

recorregut línial únic, o quasi únic, la majoria de les vegades,

dona com a conseqüéncia unes configuracions que tenen la propie-
tat de dominar les diferents parts del eos inter-relacionant-1'es
i creant 11efecte tridimensional d'una forma mes contundent, que

no pas per medi de diferents superficies planes. Aquests recorre

gut no ós posible sense ocasionar el ñus. Segons Lee Neuvirth:

MEls nusos no solament serveixen d’ajuda ais mariners

i de desafiament ais boyscouts; són a mes tema —r

d' investigado matemática seria. En matemátiques , els -

nusos tenen una definició abstracta, a saber, són cor-

bes unidimensionals situades en l'espai tridimensional

ordinari, que comencen i acaben en un mateix punt, i —

que no es tallen entre si . Tot i així, la teoria de

nusos, que es proposa clasificar i analitzar les dife-
x

rents formes de tragar tais corbes no esta mancat total_
ment de relació amb els cotes, giravoltes mossegádes,-

margarides ialtres nusos mariners...r (58)

A diferencia de la teoria de nusos, tenim que, les configura

cions no comencen i acaben en el mateix punt, sino que sempre po-

dem determinar un punt d'inici i un altre de termini, els quals -

no ens és possible fixar* per manca d'informació o dades.

És de dificil averiguad

personatges, són escorredisso
tindriem dos carácters nodals

que es per ur.a banda de tipus
respectivament. A la vegada,

aquells que determinen costat

ó, si els nusos c

s o no. Segons la

en fundó de l'e

no tribal, i de

són possibles dos

s curvilinis, com

onfigurants deis —

teoria esmentada,

scorrement possible,

l’altra,el tribal _

tipus mes de nusos,

és habitual en la1
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en la práctica, i en la majoría de les configuracions que estu —

diem, i aquelles que peí contrari, son rectes, mes excepcionals,

pero que es combinen de vega'des amb les altres, com per exemple

en el cas 13 del quadre selectiu.

Hem de considerar també, que els recorreguts filiformes, la ma

joría de les vegades són complementats per altres elements linials
fins a configurar-se -creiem- el carácter mínim indispensable de

legibilitat que Miró deuría considerar.

Aqüestes modalitats d'estructuració, no es troben abans de la
Serie Barcelona, són per tan, inedites d'aquest perióde, i sur-

geixen com a necessitat d'abarcar d*entrada, la globalitat, 0

totalitat de les parts de les figures.
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■^.-jCONFIGURACIONS DE TIPOLOGIA IDEOGRAFICA.-

Dins del vocabulari de referencies formáis básiques i tanca-

des, sobresurten uns grafismes de carácter mes cal.ligráfic, que

es contraposen amb els anteriors, per la dimensió (o rrolt grans o

molt petits) així com per la intensitat, 11enfasi, i la irregula-

ritat deis contorrs deis tragos, d'acord amb les propietats de

l'eina. Aquests conjunt de grafismes ens afegeixen un altre mane¬

ra de fer síntesi, que determina un sistema com el deis ideogra.-

mes xinesos, que segons Cirici:

"...pot ser llegit a diversos nivells i porta o compor¬

ta idees múltiples dins d'idees múltiples. Tot el siste¬

ma cal.ligráfic de la pintura de Miro ens condueix cap

el domini propi de totes les escriptures, que és el po¬

der de convertir les idees o els sentiments en realitats

sensibles, capaces de ser experimentades realment per la

mirada i, per tan, de doblar el seu efecte psíquic amb
ur. efecte físic sobre l'organisme del contemplador,"

(59)

Els grafismes detectats s'organitzen formant-nos quatre series,
%

encara que poden apareixer conjuntament alhora, dos tipus en una

mateixa litografié. Son els següents^

1.- Cintes: Perqué formen trajectories cal.ligráfiques linials com

binades de caracters curvilinis i poligonals a la vegada.

Els grafismes detectats
%

encara que poden apareixer c

mateixa litografié. Son els

2.- Caps caiguts: El grafi

suggereix un cap, del qual
de tronc d'aquest cap, i t
tre extremitats mes. Té la

cap a la dreta, d'aquí que

dimensions mes aviat redúi

sme está format, per un nucli puntos que

surt un membre que sembla fer la funció
ot seguit, del tronc surten dues o qua-

particularitat d'estar tot ell encorbat
elg hágim titulat caps caiguts. És de

des •
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3.- En forma

enlla<jament

junt com pet
fins el 200

origen picto

algúnes con

Totes elles,

gui peí toe

fisme nombre

per superfíc
negativa i p

de diferent

de llaQ: Perqué a la part superior si construeix un

qué configura lá forma de cap, i determinant en con

its personatges. El cel, segons l'escriptura xinesa,
a C., era representat de tal manera, a partir del seu

gráfic d'un personatge, que té un gran parangó amb -

struccions d'aquesta serie, concretament la que fa 5»

tenen un carácter cal.ligráfic orientalitzant, si-

de la pinzellada, sigui peí seu ritme. • El gra-

6, el trobem en diáleg amb un personatge configurat

ies, de tal manera, que se' ns mostra la formulació -

ositiva configuro-gráfica dtalguna manera, encara que

estructuracio, en l'ultima litografía de la Serie.

4.- De nueli destacat: Un nueli circular de proporcions conside¬

rables, és objecte de focus compositiu per la seva massa intensa
del qual li surten, el creuen, o se li adossen altres membres --

gráfics, resultant ser les peces fonamentals de les litografíes 2,

10, 34, i 4l, dominant la práctica totalitat del seu sistema compo

sitiu

Dins del conjunt de grafismes n'apareixen dos de caracterís
tiques tais, que es forgat agmpar-los dins d' alguna de les qua-

tre series que hem definit, per la qual cosa, hem considerat ex-

cepcions, encara que compleixin les carácterístiques, gráfiques
gruixudes, que Miró a l'any 1945 comentava, referint-se a la pin
tura "Dona escoltant música":

"Aqüestes ratlles gruixudes en les formes centráis, com

forats en el metall, cree que haurien de convertir-se

en línies primes, d'una máxima agudesa, com si es trac
tés d'anar tallant la tela, foradant-la amb unes tiso-

res." "Que aquests grafismes siguin la mágia pura i les
formes poesía pura." ( 60 )
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1 teñir en compte també, que el resultat d'aquestes depén
diferents propietats deis mitjans técnic-expressius, en --

cas litografíes. Així dones distingim les següents carac-

ques tectóniques, en el quadre sinóptic de la página se-

34.-CONFIGURACIONS TIPOLOGIQUES TECTÓNICA-TEXTURALS.-

S

dari d

dimens

segons

i bé la textura cora a element compositiu, sembla com secun-

ins del sistema, hem de considerar que és el que aporta la
ió climática, ambiental o atmosférica. Aporta si mes no, —

Moholy-Nagy:

"... la revolució que va portar de la tradicional inter-

pretació il»lüsionista á la pintura„ La nova pintura no

imitava a la naturalesa, sino que traduía els seus múl¬

tiples aspectes en experiencies visuals directes. La in
tenció primaria era produir els fonaments visuals de la

creació pictórica. Es creaba en el quadre relacions no

literaries, sino ’ isuals, que comprovaven laimaginació
del pintor." (6l)

Miró considera la textura, com un

resta d'elements estructuráis, prova d

de sensibilitzar d'alguna manera 1’int

fícies, aquesta actúa en general dins
en si, altres nivells d1estructuració
deis estrictament mes formáis.

element independen

aixó és que, a més
rior de determinad

el camp visual det

ensitiva visual, a

de la

a més

s super

rminant

mar ge

Ce

de les

a que s t s

terísti

güent
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Es caracteritzen per ser mes in¬

tenses, i serveixen per a crear

focus d’atenció o compensado es

paials . També per a valorar 1 ' iin

terior de certes superficies
aportant-rhi el contrast.

Densitat

mi t ja-máxi_
ma

De gest

A mode de virgulació s'extenen

com si fossin fumeroles, determi

nant recorreguts dins d'espais re

siduals, o bé, sensibilitzant

agressivament árees pertanyents
a estructures morfológiques. A
la litografía B-22 , oir.ple o inva

de ix la práctica totalitat del -

camp de forma transparent.

Densitat

mínima

De punts

D ' in t

parent

les ve

creant

1'efec

les mé

ensitat practicament trans

, s'anteposa la majoría de

gades a formes i signes,—
unes árees indefinides i

te de contaminado. Son —

s abundants•

De línies

Peí seu parale1.1isme constant -

són obtingudes per impressió d’-

algun material o instrument rat-

llat. Les manuals tenen la míni¬
ma incidencia.

Variables

De gra
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35. LA POÉTICA CONFIGURACIONAL•-

En el present capítol, encara que hem analitzat tota la gama

de configuracions segons les tipologies, en aquesta gama, hem

pogut constatar que es forma en el fons , grades a unes técniques
de conformado, que fan que l'idiolecte espressi uns conceptes i

uns sentiments determinats. És per aquest motiu que totes les con-

figuracions analitzades plantegen o contenen diferents dosis de

poética.

La poética é
ciona amb les cat

que la poética de

propies d'un subj

estétic .

s quelcom difícil d'analitzar. Aristótil la rela-

egories de 1 ' imitado (mímesi), nosaltres entenem

fineix aquells conjunts de termes i d'expressions

ecte, per medi deis quals es produeix un resultat

Pensem que l'idiolecte mironiá s 'ajusta a la definido que

fa Alexis E. Sola:

"Hom podría dir que la poesia és aquell producte huma

que expressa conceptes elevats i nobles, la intensitat
d'uns sentiments, la forqa de les paraules i, sobretot

que té la capacitat de conmoure, de parlar a 1'ánim i
d'exaltar la fantasia."(62)

i

Algunes configuracions elaborades,
ment en l'ordinarietat per la delicades

( órgans sexuals, tant masculins com fe
el vocabulari está d'antuvi poéticament
reix al desenvolupament deis arguments,

inconfundiblement poética de l'idiolect

podien haver caigut facil-

a d'alguns termes emprats

menins, natges, etc #) Pero

conformat, i aquest confe

el timbre i la vibrado

e .
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Tanmateix i grácies a la contribució tipológica configuracio
nal deis diferents grafismes i ideogrames, logra comunicar les ex-

pressions que al.ludiem en la definició inicial i que es manifes-
ten especialment per medi deis signes cosmics. En un moment donat

referint-se a unes pintures de l'any 1945, eH mateix escriu:

"Que aquests grafismes siguin la magia pura -relatant
els ideogrames- i les formes poesia pura -explicant els

grafismes-"• ( 63) Alexis E. Sola sobre els grafismes
continua dien:

"...caldria esmentar la importancia deis signes gráfics
deis ideogrames, o de les imatges en la poesia oriental

i també en la tradició occidental (des deis cal.ligrame

de l'Antologia Palatina a Cummings, Holz i Apollinaire,

a través de tota la historia de la literatura europea).
(64)

»

s

M

Igualment la poética rellueix en els signes metafórics (recor
dem per exemple el sexe-aranya), en les inflexions morfológiques, i
en la multivocitat, que crea un símil de rima gráfica, entre altres
models.

Per altra banda, els seus títols en els que descriu l'argument
compositiu, prova l'arrelament poetic de Miré:

"El cant de la cotxa blava al migdia i la bonica noia
saltant a corda, a 1'hora de sortir el sol davant l'oceá
Atlantic." (65 )

"Les ales d* una oreneta de mar baten de joia davant l'en

cant d'una bailarina amb la pell irisada per les cari-
cies de la lluna." (66 )cíes
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És indubtable la capacitat i la llibertat de Miró per expres-

sar les vibracions mes intimes, de la forma mes oberta i subjetiva

L'esséncia de la poética és al fi i al cap la subjectivitat:

".,,1a subjectivitat de cada poeta que sap infondre al
seu món, amb commoció i energia, les vibracions del seu

ánim.M (67)



36.-CONCLUSIONS

Les consequéncies que hetn extret de la identificació morfoló¬

gica de totes les configuracions, i el seu corresponen análisi, -

les podem sintetitzar en vint-i-dos punts, que relatem a continua-
c ió1.- Cada configuració ve determinada per un procés sinectic de trans

formació, desencadenant una serie de signes que constitueixen les va

riables de cadascuna d'elles. Aquests signes apareixen en diferents
ocasions al llarg de la Serie, normalment, ensenyant altres variable

carológiques, segons el moment, el lloc, i el traq compositiu.2.- És una característica idiolectal, la fonamentació geométrica

básica deis signes, en la que mantenen el carácter adimensional
del punt, unidimensional de les línies rectes, i bidimensional —

quan aqüestes determinen alguna área.3.- La variabilitat móbil deis signes en l'espai, fa que canviín
de significació segons el context on s1 emplacen.En general són —

tres les posicions: l) en el camp visual macroestructural, és a

dir endogenament , 2) ocupant 1*interior d'un altra configura¬
ció, és a dir exogenament , 3) ocupant una posició intermedia,
és a dir entremig del camp i d'una configuració, a la manera inter

media endo-exogenament.4.- La relació numérica de les parts o nombre d'elements, determi

na estructures configuracionals que segons els casos descriuen

patrons binaris, ternáris, quaternáris, quinaris, i heptamers.5.- Les formes básiques purés, tambe s1 implanten com a configura-
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cions, com es el cas del triangle que actúa com element dental de

les boques.

6.— Un tret notable del idiolecte es perfila per medí del carác¬
ter morfosincretic de les configuracions, fins a diventar algunes
d'elles abstraetes, com el crit punyent de l'oreneta, o les cilia

cions que procedeixen de la caballera d'aigua.

7« - La multivocitat deis signes, s'implanta estrategicament,
i segons el context fa que la seva funcionalitat comunicati¬

va varii. Recordem la lluna, com a lluna, com a ales d'ocell, com

a mans, i com a bracos.8.- Crida 1'atenció 1'amplitud del repertori de conformació bási¬

ca deis rostres que del triangle, passa a la forma cónica mes aguda.9.- El sentit anamórfic i hiperbólic, o de deformació exagerada

és un deis altres trets generáis de les configuracions deis per-

sonatges.10.- L’encaix concentric o área intermedia produida per la superpo-

sició o 1'encavallament entre dues o varies parts o configuracions,

deterqaina 1 ' encadenament de les oracions gráfiques.11.-Un altre semblant característic, és la constant confrontació

estática i dinámica que es planteja entre la marcada planimetria

configuracional i el carácter flotant deis signes interns.12.- La inversió, com a oposició direccional, entre les configura

cions, determina una contraposició i una confrontacio.13.- Els personatges, s*estruc turen per medi d'una conformació



186

básica dual, triangular-circular, triangular-quadrangular, o ---

triangular-triangular, així com els esquelet indiquen tres nivells
d'ordre: 1) estatisme, 2) dinamisme, 3) inversió.

14.- En general, la morfogenia tipológica deis personatges i
ocells, es mostra segons tres modalitatsrl) filiformemente) mes o

menys planimetric, 3) tirant cap a corpori o volumetric. Tan ma-

teix els eleinents de suport se solucionen de forma linial, o bé
corpória.

13•- El sentit clarament ascendent, del conjunt, marca un ritme de

de verticalitat i d1ingravidesa, tipie de l’idiolecte mironiá.

16.- La conformació corpória, es logra per medi de duesvessants:

1) per conjunció de varies árees, 2) peí recorregut ininterrumput

del tragat, segons un principi i un fi.

17»- Les árees conformades deis trones corpóris, segueixen el pa-

tró de les tres formes básiques.18.- Entre el cap i el tronc, s'estableix una escala antopometri-

ca, i una relació harmónica.19.- Les estructures deis personatges del idiolecte, revelen una

contraposició de frontalitat-lateralitat deis trones i rostres -

respectivament.20.- El pitam, configuració de les dues glándules mamáries, apun¬

ten direcciona1itats diverses, mentre que la morfogenia vaginal,

exhibeix filogenicament, una alternáncia dual.21.- La morfogenia de les mateixes parts de váries configuracions
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descriuen

tivament,

citar com

una filogenia morfológica seriada, i en canvi composi-

es presenten sense cap mena de relació aparent. Podem

a exemple, les mans.

22.- En front de les configuracions estructuráis segons un fona-

ment geometric, apareixen de forma contrastant, altres signes mes

lliures i abstraetizants peí seu carácter ideográfic, caligrafié,

i textural.
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contribució a l'análisi deis elements gráfics.
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CAPITOL II.-

RECONEIXEMENTS I PROPIETATS CONFIGURACIONALS
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En primer lloc, mostrem la selecció configuracional que hem

detectat en cadascuna de les ccnip os ic ions , que una vegada quanti-

ficades, ha fet pcssible l'obtenció deis ciclegrames i diagrames

que els succeeixen,

0.-INTRODUCCIÓ

El nombre de configuracions i variables, per una banda, i -

per l'altra 11extensió de la Serie, feien necessari la tabulació
deis diferents elements gráfics, o deis elements gramaticals, per

a poder realment comprovar i demostrar la incidencia d'aquests,
al llarg de tota la Serie.

Les grafiques obtingudes per ordinador,

considerar la presencia de les trenta quatre

nides tipologicament i morfologicament en el

s'ha fet obligat refondre algunes variables,
considerablement en un eccés de grafiques.

ficació, s'ha fet naturalment, no segons el

apareixen en cadascuna de les composicions 1

contemplant tan sois 1'existencia o la compa

són el resultat de

conf igurac ions defj_
primer capítol, que

per a no extendre'ns

Quant a la quanti-
nombre total en qué

itográfiques, sino

reixenga d'aquestes.

Les configuracions d'est

minen figures de personatges,
i vint-i-nou, s* ha resolt mit

tical conjunt - "entre que
per separat, segons el model

ructuració mes complexe , que deter-r

compreses entre els nombres dinou

gangant un diagrama de barres ver-

totes les restans s'han disposat —

deis ciclegrames, que dona els va-

lors en disposició circular.

Per conveniéncies de compaginado, alguns ciclegrames no se-

gueixen 1'ordre numéric correlatiu, pero de totes formes es poden
anar ider.tif icant intercaladamen, en la descripció del text.
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1.- RECONEIXEMENT DELS FORMATS.-

El fet que, de les cinquanta litografíes, la majoría hagin -

estat reproduides en un format de 70 x 53 cm. (vertical), i les

numerades del 42 al 49, en diferents mides,totes elles en sentit
i

horitzontal, i per últim la que fa 50, torni a ser vertical pero

de mides inferiors a les primeres, no está explicat i no es comf

prén sino es considera la possibilitat de que el projecte de la
Serie, fos d'un nombre mes reduit de composicions, i les restants
que es diferencien peí tamany i 1' orientado del format, haguessin
estat afegides posteriorment, per resultar-li insuficien l'acota-
ció espaial projectada.

Tenint en compte pero, que le

responen a escala natural, ais di
per tant, calcats directament sob
de pensar que els formats veníen
Sobre la variació deis tamanys d'

per manca de documentado, en ult
es tráete d1 una qüestió de insufi

litografíes del mateix tamany.

s proves d'estat

buixos origináis

re les pedres li

condicionats peí

aquests, com dei
ima instancia, h

cient disponibil

i el tiratge,

de paper raport,

tográfiques, hem

s deis dibuixos.

em a 1'inici, —

em de creure que

itat de papers

Sigui com sigui, en la Serie es plante ja un canvi de dinárd
ca compositiva. Primer, activa i de tensió, associada a la verti-
calitat, i després pasiva i de major estabilitat per associació
a 1'horitzontalitat, pero a mes, per la ruptura que representen
els canvis de format fináis, dins de la uniformitat constant de

la majoría. Aquesta, és d’un 84%, en front del l6% deis formats
horitzonta1s, per medi deis quals sembla enunciar-se el termini
de 1'acció .
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El repetori de formats de la Serie Barcelona, es distribueix

segons el percentatge esmentat,de la següent manera:

De la litografía B-l a la B-4l están reproduídes en format

70 X 53 cm,, i de la litografía B-42 a la B-50, com segueix:

Litografía B-42: 44 X 56 cm.
" B-43: 48 X 60 cm.

" B-44: 35'5 x 47 cm.

" B-45: 35 X 47'5 C
" B-46: 35'5 x 48 cm.

M B-47: 34 X 47 cm.

" B-48: 35 X 46 cm.

M B-49 33 X 48 cm.

" B-50 47 X 33 cm.

Les magnituds, van referides primer a 1'aleada, segon a l'am

piada.

2.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACICENS PUNTIF0RME5 . -

De les variables d'efecte puntiforme estudiades en el pri¬

mer epigraf del primer capítol, diferenciem aquelles que tenen -

una propietat focal des del punt de vista compositiu, de les que
no compleixen aquesta característica, definides com a normáis.
Així dones tenim que d'un total de 27 configuracions puntiformes
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reconegudes, el 28% sor Normáis i el 26% son Focáis. La resta que

representa el 46%, és a dir quasi la meitat, no tenen aquests ti-

pus de configuració. Cal assenyalar que si be en 1'estudi tipoló-
gic inicial esmentat, es considera com a variable també la confi¬

gurado estrellada, aquí l'hem exclós per considerar que la seva

incidencia air.b totes les composicions , i també per ccntenir varia

bles própies, l'^em tabulat a part.

3*" RECONEIXEMENT DE LES CONF IGURACIONS ESTEL .LARS

És l’única conf iguració que es troba present en totes les li_
tografies, si bé les variables linials i les puntiformes es dis-
tribueixen respectivament segons un 96% i un 22%. Hi ha dones una

predominancia clara de les linials, que tan-; sois en dos casos i
per tant en un quatre per cent, deixen d1 ocupar el total dé les
composicions. Les puntiformes deixen d1ocupar el 78% de les compe

sicions, és a dir en 39 ocasoous. Linials i puntiformes alhora, -'
definides com a dobles, es troben presents en nou composicions o

en el ].8%, restant sense aparéixer el 82%.

4.- RECONEIXEMENT DF LES CONFIGURACIONS ESPIRALS.-

La variable típica (Discontinua), té una incidencia important.
Del 48% passa a ocupar només el 6% de les composicions , en el
cas de les variables Continúes. Practicament, les discontinúes ocm

pen la meitat de les composicions. El 46%, o 23 composicions están
desprovistes d'ambdues configuracions.
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2055.- RECONEIXEMBMT DE LES CONFIGURACIONS DE CQNEXlO DUAL DE PUNTS.

Hi ha un 44% de configuracions per conexió i un 56% que n ’ e_s

tan desprovistes• De les tres variables, linial, corba i angular,
la mes important o usada com a grafisme compositiu es la primera
en un 40% o 20 presencies. La conexió corba es mostra la meitat

de vegades que la primera, per tant en un 20%, i 1'angular es tro

ba ensems la meitat de cops que la segona, aixó ós en un 10%. La

relació percentual de presencies clescendeix 1/2 cada vegada.

Pero, tal com hem esmentat en el seu análisi tipológic tenin

proves de que aquests grafismes es relacionen entre sí, i per tan
es freqüent veure'ls associats de les segiients maneres:

- Linialment i curviliniament en un l6%.
- Curviliniament i angularment, en un 10%, al igual que la combi

nació linia1-corba-angular, que té tambó uña incidencia del 10%
mentre que 1'associació 1inial-angular, és inexisten. Aixó prova

que la hipótesi formulada en el primer capítol que les varia¬
bles corba i angular eren conseqüencia d' una ir.orfogenia de la pri^
mera variable linial, és confirma, dones del contrari també apa-

reixeríen associacions 1inials-angulars. La conexió corba fa de

pont o enllaq de la linial i 1'angular.6.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS ESCALARS QUATRIPARTÍTES.-

Configuració minoritaria en un l8%, repartida segons tres
variables. Les variables dos i tres, representen la meitat de la

variable primera, que és del 12%. La variable segona del 4% i la
tercera que es mostré excepcionalment en un sol cas, suposa el
2%. El conjunt percentual és lleugerament superior a la 1/4 part
i el 82% de les composicions están desprovistes d’aqüestes tipolo
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gies gráfiques.

7 i 8.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS DE CONEXIÓ D'ULLS PUN

TIFCERMES I D’ULLS orbiculars.-

De les dues variables d'ulls mes importants , la tabulado,

ens ha permés mitjangant les gráfiques, constatar el creixent nom

bre d’ulls orbicdars en respecte deis de conexió puntiforme. Qua_
si la totalitat deis personatges, un 92%, disposen d’aquesta va¬

riable, mentre que tan sois un 38% tenen resolta la visió per la

modalitat segona, tot i que la conexió resol la configurado nasal
alhora. La tercera variable mes simple, simplementpuntiforme sen-

se cap mena de conexió, donada la seva escás sa incídencia^iem dei.
xat de considerar-la, per ser molt poc representativa.9.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS QNDULARS.-

La variable linial, reducció morfológica de la variable tuba

lar es troba norr.és en tres conpos ic ions , cosa que represento e l

6%. Les tubulars es detecten una vegada mes que 1'anterior, repre

sentant un 8% sobre les composicions totals. L’Associació de les

dues variables alhora, es troben presents tan sois una vegada, --

aixó es un 2%. El 84% de les composicions no disposen d'aquests

tipus de configuració.10.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS POLIGONALS B1PUNTIF0RMES.

Distingim tres variables d'aquesta implantado gráfica:
1.- La vertical,d'escassa presencia representa un 10% ami- les se-

ves cinc unitats.
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2102.- L’horitzonta1 molr mes important en incidencia gráfico-compo¬
sitiva, en un total de 19 signes, representa el 38%.3.- Associats, es troten excepcionalment només en dues ocasions,

cosa que representa un 4%.

teixen practicament en una meitat de les composicions, i 1'altra

meitat resta sense cap,

11 i 12.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS DENTADES FRONTALS

I LATERALS, O DE PERFIL.-

Hem aconseguit els següents resultats:1.- El dentat frontal que es manifesta segons el grafisme ante-

riorment esmentat en posició horitzontal, significa un 20% amb

els seus deu casos.2.- La combinació frontal i lateral és quelcom inferior. Un l8%
al trobar-se en 9 casos.3.- La variable triangular de perfil que es manifesté generalment

per medi de dos o tres triangles, és la rr.és notr.brosa, amb tretze

casos que suposen el 26%.4.- La variable de perfil doble, formada per triangles com 1'an¬

terior, i també per formes cilíndriques es dona en tres ca¬

sos, cosa que ens dona un 6%.
Només quinze composicions contenen personatges desdentegats,

i la majoría d'ells mostren la variable triangular de perfil.

13 i 14.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS ESTEL.LARS P0LIG0-
NALS I LLUNADES.-

Aquets dos grafismes cósmic s ,putser per les propietats astrjo

IGURACIONS ESTEL.LARS P0LIG0-

Les tres variables esmentades suposen vint-i-sis implanta-

cions, mentre que les composicions que no les contenen, són de —

vint-i-quatre. Volem significar amb aixó, que globalment es reper
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lógiques comunes, es manisfesten numéricament amb el mateix nom¬

bre. Deu presencies que representen el 20% de les composicions to

tais és el resultat. Només en una ocasió, el 2% per tan, es tro-

ben plegats en una composició. Les vint-i-nou composicions res-

tans, el 58%, no contenen els signes astrológics esmentats.

15 i 16.- RECONEIXEMENT DELS ROSTRES FRONTALS.-

Les quatre variables esposades es mostren segons el següent

percentuatge:1.- Poligonals o formes básiques que es manifesten en un 10%.2.- Els rostres enterament circulars, es mostren només en un 4%.

3«- Els conics formats per ovuls i elipses, constitueixen la ína-

joría en un 34%.
4.- Les altres formes mes agudes, es mostren considerablement en

un l4%.

Donat que no es troten composicions amb rostres de personat-

ges, homogénis morfologicament, sLnó que es troben combinant-se
entre si, heir detectat les següents as s o c iac ions :1.- Poligor.als i circulars, que representen un 6%.2.- Circulars i conics, és l'associació més nombrosa , arrb un 10%.3.- Conics i altres, amb una presencia del 4%.4.- Poligonals i conics, els més inferiors amb un 2%.5.- Poligonals i altres, coir, en el cas anterior, es mostren només
en un 2%.

El 14% de les composicions de la Serie, no mostren cap mena

de rostre, i del ronjunt deis rostres composotius, els frcntals
representen un 10%, així com un 12% els de perfil, mentre que --

l'associació doble d'ambdos suposa la majoria amb un 76%, es a -

dir, cinc composicions mostren nom.es rostres de front , sis de per
fil i trenta-yuit els contenen dobles.Les 3/4 parts de la Serie,
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DEL 19 AL 29, RECONEIXEMENT CONFIGURACIONAL CCNJUNT DELS PERSONAT-

GES

Les figures compreses en el diagrama de barres, abarca l4
tipologies diferents, de les quals destaca les figures que cen¬
tellen el signe vaginal, que predominen per sobre de totes les al-
tresamb una avantatge de dos punts respecte de la següent, que -

correspon a les figures de tronc amb traeos unificáis. En relació
amb les figures fál.liques, aqüestes representen en resum, la re¬

lació de 29/15.

Er tercer lloc, les vint—i—quatre implantacions que desta—

manifesten dones, rostres de les dues propietats.

17 i 18 RECONEIXEMENT DELS ROSTRES DE PERFIL SENSE DENTICIÓ I

AMB DENTICIÓ.-

Deis rostres de perfil, aixo és el 46%, practicament es pot

dir que la meitat del ciclegrama está acupat per aquells que

no tenen dents,i 1/4 part aproximadament, en un total de l4 o el

28% disposen d'algún tipus de dentició. Les dues tipologies, es

mostren en set ocasions només , significant el l4%, i les composi_
cions exemptes de rostres d'aquesta naturalesa,son de sis, amb un

12%.

E11 síntesi, el cic

segueíx:

- Una quarta part de ro

- Una meitat de rostres

- Una octava part doble
- Una octava part sense

legrama es reperteix practicament

stres dentáis.

desder tats.

s (els dos albora)

rostres d'aquesta natural esa.

com



215

quen, son les de tronc filiforme en base. En ordres molt mes in-

feriors, segueixen les figures de mig eos anh pitam en 19 oca-

sions, les figures bust en l6, seguides de les fál.liques ja es-

mentades• A continuació en l4 composicions, se sitúen les figures

en mans i les nodals. En 13 i 12, les de tronc filiforme amb ex-

tremitats i les alades, respectivament. En el dece lloc, les fi¬

gures ce tronc i extremitats contigües, conjuntament amb les de

mig eos sense pitam. En el penúltim lloc, i en 9 casos, les de
tronc amb bracos unificats sense peus, i finalment en 1'ultima -

columna, se sitúen en tan sois 4 composicions, les figures amb -

natges.

Com a conclusió, hem de destacar la importancia de les figu

res sexuades amb el signe femenx, per sobre de les fál.liques,
que són superades, la meitat, i conjuntament amb les solucions -

troncáis d1extremitats superior unificades, a mes de les -

filiformes amb base, marquen els carácters tipologics figuratius,
idiolectals de la Serie Barcelona.

30 i 31.- RECONE1XEMENT DELS GRAFISMES MIXTES I DELS IDEOGRAMES:

Els primers, representen tan sois el l4% amb una presencia
molt poc important de set casos, mentre que, els ideegrames apa-

reixen en 17 ocasions significant el J>k%. Son els grafismes mes

indefinits de la Serie tot i que tener, un carácter marcadament -

cal. li gráf ic , i aporten una dimensió esotérica a le.- composicions

32.- RECONEIXEMENT DE TEXTURES.-

Si consideren: les texturas , com a succedani del color, com

molt bé ho poden; fer donat que aqüestes aporten la taca de dimei^
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sió eterea, i 11eraprempta sensitiva que aporta la coloració mit-

jangant l'efecte tonal de les seves variables, tendm que a dins
de la Serie Barcelona ocupa ur lloc notable a 1'estar present en

trenta-tres composicions de les cinquanta. Un 66% de superficies
sensibilitzades en front d'un trer.ta-quatre per cent que no n'es
tan es el resultat de les implantacións texturals.

33i 34.- RECONEIXEMENT DE LES FIGURES ZOOMÓRFIQUES I HERMAFRODITBS.

La dificultat que en moltes ocasions es planteja, alhora de
discernir la significació de moltes figures, per l'ambigüitat -

que mostren morfologicament com é? el cas de les figures ocell-
dona, o be dona-ocell ha fot crítica la tabulació de les figures
netament zoomorfiques,que per altra banda basicament i exceptuant
la imatge d’una especie de gos i d'unes quantes formes serpente-
jants majoritariament son alades.

Herr. constatat pero trenta-un casos de figures que responen

a les característiques esmentades i que representen un 62%.
Els signes sexuats masculí i femení, apareixen conjuntament

en dues qcasions, per tant en un 4%., i'en un 96% queden o es ma-

nifesten separadament.
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35•PROPIETATS CONFIGURACIONALS

En les configuracions estudiades, cal teñir en compte tres ti

pus de propietats:1.- En funció del seu emplaqament espaial, segons la relació que

s'estableixi entre aquesta i altres implantacions zonals.2.- En funció de les variables del seu traq , que determinen les -

implantacions o utilització de les significacions dimensionals, -

puntual, linial, i zonal.

3»- En funció de les marques o característiques formáis, segons s_i
guin aqüestes básiques o corrpostes.

De la primera propietat cal distingir:
a) La propietat endógena, quan s'acreix de dins en fora o que es -

forrra o engendra a 1 ' interior d'ura altra implantació zonal. En -

aquest sentit, tenim,que hi ha unes configuracions, d* un total de

34, que tenen una clara dependencia significativa de qui les contó
mentre que hi ha altres configuracions que per la seva entitat pro

pia, ha estat crítica la seva definició,tant en aquest grup com en

els altres dos que el segueixen, per aquest motiu heir. diferenciat

dins d'aquest,totes les altres configuracions, amb una presencia
de deu tipus endógen, i deu mes que mantenen el carácter contrari.

b) Les propietats exógenes que se sitúen i es mouen a fora de con¬

figuracions limitades, es manifesten lliurement amb la quantitat

de quinze tipologies.

c) Set configuracions participen de la posició intermedia o endo-

exógen , d*alguna manera es troben meitat i meitát depenent de les
influencies endógenes i exógenes a la vegada.

r

e

%

o
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En síntesis veieir dones, que hi ha un predomini exogen per

sobre deis altres dos que s'evidencia en la columna P-2 del gra¬

fio.

La segona propietat es produeix primer, segons la implanta¬

do puntiforme o de clara manifestado morr.entánia, amo longitud
i superficie acotades. Te una incidencia escassa dins del conjunt
de Jes configuracions, que es manifesta clarament en dues ocasionsi

pero no per aixo, son menys importants,ja que el seu poder de sug-

gestió és fonamental.Les configuracions puntiforme-linials que—-—

a mes de les propietats esmentades, expressa un moment d’un

pía, amb longitud mesurabler son de deu. Les netament linials, son

també deu, i les zonals que signifiquen planimétries que s'apliquen
o es reperteixen per dins del camp visual, son de vint, dupliquen

per taut les dues anteriors.

La tercera propietat determinada por la construccio forma]. -

básica o composta de totes les corfiguracions, resulta, que la ma

joria es mani festen segons aquesta {jltima propietat, tot i que es

tan resoltes ir.olt esquemáticamente En el gráf ic, ve iern que la seva

columna corresponent a la P-9 s1 alga de nivell segons les seves

27 conformacions.
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36.CÜNCLUSIONS

A la vista deis resultats deis ciclegrames i deis diagrames

de barres, en els que analitzem la incidencia de les trenta quatre

configuracions definides tipológicament, podem estreure les se-

güents conclusions:1.-Hi ha un canvi sobtat del ritme vertical deis suport, que passa

a ser horitzontal en la última quarta part de la Serie, quan el
lector s'avessat a una orientació compositiva.2,-Hi ha mes participació de configuracions de propietats exomór-
fiques que endomórfiques. Aixó significa que hi ha mes independen¬
cia configuracional que dependencia, i una minoría de set casos,

en depenen a mitges. Referent a les implantacions i marques, cons¬
taten! que dominen les formes tipus área o zona, i a mes són compos
tes de varies superficies.

3•-En quat ais personatges, la conseqüencia mes important que es

desprén, és la fecunditat femenina, de manera que si contabilit-
zem conjuntament els personatges portadors d’atributs femer.ins
(vagina i pitam, ja que normalment es donen per separat), quanti-
ficarem quaranta vuit dones, i el nombre de personatges de tronc
amb bragos unificats i peus, asexuats que segueix, és de vint-i-
set, Per altra banda les figures fál.liques són noir.és de quinze .

En resum el 96% són dones i el J>0% bornes.

4.-Cada configuració, a mes de constituir-se en un ens propi, de-
senvolupa un sistema estructurat de variables morfológiques.

5»-Les configuracions de gran poder de suggestio, com les punti-
fonres, diseminades per tot el camp visual, estructuren diagrames



224

que interfereixen la lectura, tot recolzant-la o confrontant-la•6.-El tipus d'ulls per excel.léncia de l'idiolecte, són els orbi-

culars, en lloc deis conectats amb el ñas, en canvi de les dues

solucions dentades, no hi ha cap distancia important,7.-Els rostres frontals mes prolífics, són del tipus cónic, i

1'associació mes rica del tipus circular-cónic. Hi ha practicament

la mateixa abundancia de rostres frontals que de perfil, i 1'asso¬
ciació compositiva deis dos alhora , ocupa les J>/k parts de la tota

litat de la Serie. Practicament la meitat deis rostres de perfil,

són desdentegats, i quelcom mes d'una quarta part, están provistos
de dentició. Si associem el fenomen agressió amb la dentició aguda

triangular, podem afirmar que el codi violent, provocador, o com-

batiu de la Serie, ocupa 3/8 de les superficies compos itives.8.-De les configuracior.s de tipus cósmic , les que tenen mes rele¬
vancia són les conexions puntiformes (peses), seguides de les es¬

piráis, de les poligonals (crit d'oreneta), de les estel.lars an-

gulars i de les llunars en igual freqüencia, i finalment les esca¬

lar s •9.-Els grafismes indefinits i els ideogrames, conjuntament, repre¬

senten una concurrencia que ratlla la meitat de les superficies

compos itives, i la sensibilització gráfica de les texturas té un

abast del 66% deis camps visuals composats.
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CAPITOL III.-

FILOG^NIA MORFOLOGICA, INTERACCIÓ I TESTIMONIATGE
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O . -INTRODUCCIÓ . -

En el present capítol el que pretenem, és fer marxa enre-

ra, i veure quins són els antecedents, o com s1 origina el vocabu
lari gráfic de Miró. Així mateix, estudiar els fenomens que han

1incidit en el procés creatiu, en alguna mesura, com són els aspee

tes formatius, culturáis i polítics, fonamentalment.

El fet de fer un análisi diacrónic ens permeterá ______

descobrir els carácters totalment inédits, aquells que tenen una

genesi que es remunta cronologicament a etapes anteriors, i re-

coneixer els processos de transformació morfológica que es desen

cadenen mitjanqant series gráfiques. De totes formes, una pre-lec

tura s'ha fet necessária er haver d'analitzar els carácters mor-

fológics, per arribar a la definició tipológica deis signes, i

per a compendre principalment aquells signes mes evolucionats, o

que són el resultat d'una profunda reducció, que' els ha desvin
eulat de l'objecte* en el primer capítol.

En sintesi compren en primer lloc, aquelles

nen lligams clarament manifestats com són: l'esca

na, la lluna, l'estrella, la flama, les testes, e

lars i el sol. En segon lloc s'analitza la intera

tege entre alguns d'aquests signes com el cor i 1
i les natges, amb l'ull-solar, 1'ungía i la lluna

veiem, les implicacions compositives deis nombres
tres. Tot seguit es confronten nivells de contrap

va cronologicament de 1924 a 1939, i finalment es

Guerre Civil com esdeveniment desencadenant d’est

nous, inter-relacionant els testimonis plástics e

premonició de la Guerra Civil" de Salvador Dalí,
"Suplicant" de Picasso, amb la Serie Barcelona i
vers el fenómen polític, de Joan Miró.

imatges que te¬

la, la serpenti

ls ulls orbicu-

cció que es plan

a vagina, el pit

. En tercer lloc

set, cinc i —

osició compositi

considera la

ímuls creatius

ssencials de "La

"El Guernica" i

el compromis en
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Hern d'assenyalar que aquest análisi diacrónic, s'aplica selec

tivament a aquells pictogrames mes característics, i que consti-

tueixen entitats gráfiques fonamentals de l'idiolecte mironiá.

Aquests es troben presents en diferents etapes creatives, i sofrejl
xen diferents graus de mutació, transformant-se segons els casos

de tal manera,que resulten pictogrames d'entitat diferent , pero

que tenen l'arrel morfológica comuna.

No pretenem ni pcdríem fer una historia deis orígens i evolu

ció de totes les configuracions (segurament requeriría un altra
tesis doctoral), per la varietat i complexitat, que en especial
ofereixen les figures deis personatges. Referent a aquests¿només
fem una aproximació que pertany a 1'actitud deis bracos, o estudi
de la forma externa del perfil corporal, que marca un tret molt

significatiu i inconfondible a l’idiolecte que estudiem.
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Para1.le1s

3-5

10

Trapezoidal Trapezoidal Rectangular Quadrat

(Veure pictogrames de la página n£230)

FILOGENIA MORFOLÓGICA DE L'ESCALA I DE LA SERPENTINA.-

El grafisme en forma d'escala, estudiat com a configuració -

quatripartita pels espais quadrats que es formen entre muntants
i travessers, vist en el capítol anterior, ara constatem que apa

reix ja de forma totalment objectual en els anys 20. Quan Miró
llegeix els signes del quadre "Paisatge catalá" (El carador) 1923

-24, en un punt diu: "... i l'escala que tant m'ofcsessionava>"

( 1 )

Els elements que marquen mes clarament la filogenia, són eJs

puntiforines deis extrems superiors deis muntants , que es troben

en el "Gos bordant a la lluna" del 1926. En uns estudis de compo

sició del 1938, en el que repren el tema de la pintura esmentada,

trobern que s 1 evidencia encara mes la puntiforrni tat , que es fará
extensible a tots els extrems deis elements linials, tant de mun

tants com de travessers en el "Nu montant l'escalier" del 1937.

Així dongs, els grafismes escalars de la Serie Barcelona, es do¬
nen per primera vegada, en el dibuix anteriorrr.ent esmentat, tot
sofrint alguna transformació mes aviat de caire proporcional.

Deis cinc travessers deis anys 20, passa a tres tot mante-

nint el de cinc, ais anys 30. En síntesi la filogenia que s'esta
bleix és con: segueix;

Muntant s

Travessers

Elements
Puntiformes

Forma d'es-
pa i

Convergents

5

Tendint al

paral^lelisme
Paral.leís

*9

j>

10
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Les formes serpentejants filiformes i tubulars, tenen el sen

origen en els anys 20. Concretament les pcdem veure en el "Paisat

ge catalá", "Retrat de la senvora KM , ME1 carnaval de l'Arlequí"
i "Maternitat" del perióde 1924-25, miijangant múltiples maneres

i orientacions horitzontals i verticals, pero amb la perticulari-
tat que apareixen decapitades. A la Serie que estudien:, en -

cenvi, tant les filiformes com les tubulars, mostren caps. Les -

primores de forma puntiforme i les segones segons les modalitats
de superficies circulars o ovalades a l'estil de les que ocupen

el lloc de les figures-personatges.

En el 1940, en un estudi sobre el tema "Enamoráis", apareix
una modalitat inedita fins ara de resoldre la cabellera a la ma¬

nera ondular. En 1'estudi filogenic de les testes del quart epi
graf, podren) apreciar que de les variables tipológiques existents,
les del 1924 són les que tenen una relació mes estreta amb aques

t& modalitat. No obliderr. que la cabe llera habitual de Miró, és la

que ancrena d’aigua, formada per tres tragos corbats catguts.

Els elements linials ondulars deis Enamorats, encara que fa-

gint la funció de cabellera, tenen el mateix carácter de vitali-

tat zigzagguejant que els que fan la funció dragonária en a la

Serie Barcelona.
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2.FILOGENIA morfológica de la lluna, L'estrella i la FLAMA.-

Si al revisar els processos filogenics, constatem un ciar pre

domini evolutiu de síntesi, en el cas de la lluna comprovem, que -

en el 1.924-25, en la pintura "Cap de pagés catalá" afloren unes

unes grans flames. Cirici, associa aquest fenomen amb la virilitat,
" El paper viril del sol es revelat per la presencia, de

vegades, de la seva irradiació de grans flames, semblants

a les que irradien els homes en contrast amb les flametes

que poden teñir altres elements, com un ull, un cor o un

sexe femení." ( 2 )

Contrariament i encara que la lluna representa per la cultura

mediterránia l'element femení, Miró fa una transposició, que confe

reix a la feirinitat de la lluna, un carácter d' expressió viril. -

N osaltres copsem que, les flametes del sexe femení -tal com din -

Cirici- , i per tant les flames d'aquesta lluna, tenen un carácter
—— d'agitació passional.

r I
Curiosament, en el 1.92o recupera la fisonomía d ur rostre de

perfil, significant crcnograficament un retroces en el proces de -

síntesi , que s'evidencia especialment en un dibuix deis "Carnets
de 1.93C". Des dJaleshores la lluna resta redu'ida a dues formes -

concau-convexes, que és tal com es mostra en la Serie Barcelona.

L1 estrella, en 1 ' estudi de les seves propieiats en el priiner

capítol, feien nrenció de la trans formac ió de 1 'apendix linial i --

puntejat de "Sourire de ma blonde" , i formant una faixa corba en
*' Ep carnaval de l'arlequí" , que quedaran reduits a tres linies
ciliades en el 1.959. Mes eniavant er el 1.940-41 en ur dibuix
"Dona a la platja", la ciliació retorna per duplicat, determinart
una simetria axial excepcional.
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La flama individualitza da répreséntant l'element del foc es¬

ta presert ja en el període 1.924-25 en "El carnaval de l’Arlequí",
que es mostra de forma vertical serpente jant. Er. els estudis com-

positius deis "Interiors holandesos" del 1.928, trobem els primers

esquemes d' ordenado espaial t ransforn’ats en espiral,, que s ' inicia
a partir d ’ un nucli punt iforrr.e . Cal esnientar que: el grafisme de —

1'espiral discontinua, representa la lluni, en els estudis per --

"Natura lesa morta amb llurn." , de la mateixa data que 1* anterior. En

el 1.939? perderá l'errfasi irregular i el carácter fíame jant , pe?

convertir-se en un eleipert , del qual manté el nucli puntiforme, i
la prolongacio es transforma en filiforme.

(Veure pictogrames de la página ne 233)



IND CO C¿>

wm■m¡A.,,<*■ m ^y./;-



234

-FILOGENIA MORFOLÓGICA SOLAR.-

De fet, la representació del sol tan freqüent en les composi-

cions, no es gaire habitual si tenim en corapte que la propia llu-
minositat el fa invisible. Només els nens, el representen sistema
ticament en els seus dibuixos. Cirici, ho explica conceptualment:

ME1 Miro d abans de Miro, ja a la "Masia" de Herringwsy,

sorprén de trobar-hi un sol al mig del cel. És un ele-

ment impcssible dins 11art visual, perque el so] no es

pot mirar. Només les mentalitats romántiques havien -

arribat a representar-lo visualment quan, a la sortida
a la posta, entre boiras, és possible de fer-ho des de

Turnen fina ais iirpressi onisí es , i entre* al tres el

veiem a 11 obra del crepuscular Modest Urgell, que fou

mes t re de Miré. Pero el sol ben aJt en un cel ben pur,

només havia pogut ésser presentat en 11art simbolic,

des de les pintures fur.eráries de la valí deis Reis, d'

Egipte fins a les crucifixions de la pintura cristiana

medieval. En el cas de Miré no cal pensar que hi siguí

com a símbol. N'hi ha prou de pensar que la seva pintur

no és¡ visual i per tant pot posar-hi, perqué sap que hi

és . " (3 )

Per medi del sol, és on es fa visible la transformacié icono

gráfica més profunda. En al'^sta selecció, disposada en escala crg_

nologicament descobrim les propietats morfologiques següerts:1.- Sol-ou, de carácter tridimensional i rl ' expressió fortament --

irradiant.2.- Sol-pla, de flaines predominan ts .3.- Sol-esfera, que conecta anb el primer per la idéntica irradia
c.io de les fíames •4.- Sol-volca,de clara expressió expunsi'-'a, com Ja d' aJguns pits
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i

de personatges femenins.

5«- Sol-estelar de carácter esquemátic.
6.- Sol-mecánic per 1 expressió de la fisonomía d'un satelit.

7*- Sol-concentric, originariament puntiforme que s'ha dilatat.
8.- Sol-Sol, sense altres elements que vulguin explicar ni feno-

mens ni propietats.

Aquí podem observar, que es just a

produeix el canvi, caracteritzat per la

acompanyat de la supressió narrativa, i
tativa considerable.

partir del 1.939, on es

simplificado, que va -

d'una reducció represen-
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.-FILOGÉNIA M ORFOLÓGICA DE LES TESTES . -

Els caps del 1.924, son taques conformados segons el contorn

del punt de vista frontal. El cap mes explicat en detalls, segons

correspon al natural, és sens dubte el que es mostra en el "Retrat
de la senyora K M, on hi ha la presencia de 1' oida, rr-itjanQant
una sola orella i els cabelis s irradien a partir del contorn era

neal, tot i que no hi ha la presencia d’ulls. En el cas de la 'M a_

ternitat", aquest es redueix a un cercle geometric. En síntesi, -

poderr afirmar que en el fons , mes que caps són sois, dores el mes

significatiu, és el carácter de la irradiació deis cabelis, a la

manera de les flames del sol.

En el 1.930 hi ha una profunda transformació que podem apre¬

ciar en el "Carnet del 1.930 :1.- El contorn es descontextualitza i deforma.2.- El sentit de l'oida és substituit peí de la vista.3.- La irradiacio de la cabellera es converteix en corcsntració.4.- La superficie interna es sensibilitza per la presencia timidja
rr.ent gráfica i puntiforme deis ulls i la boca.

En el 1.953-33 ? dcscotriin, en un dibuix titulat "L¿t tempes-
' í

ta"el carácter d' irradiado solar que semblava haver abardonat, i

que produeix una perturbado en el proces de transformado crono-

gráfica.

En el 1.939, ens trobem en ur seguit de variables tipologi-

ques, tant de front com de perfil - estudiados en el primor capí¬
tol - que es fa molt difícil concretar, pero a grans trets, en -*

relacio de les característiques abans esmentades, her de destacar
les seguents transfornia c ions :
1.- La deformado de les superficies s ' hiperbol it za en ur sentitsentit



238

horitzontal, i peí creixement de protuberancies nasals.

2.- Els ulls puntiforires es converteixen er. autentics ull

rácter orbicular, així com, la boca és explicada peí
fisme significatiu del crit punyent de l'oreneta.

3«- La cabellera concentrada s'expansiona i es redueix a

ments linials curvilinis al mode de cabellera d'aigua
propi Miró descriu, ( 4 )

4.- Les superficies internes es conveteixen en árees comp

d'entitat propia, passant a ser de vegades, el centre

sitiu global del camp visual.

s de ca-

gra-

t r e s ole

, com el

ositives

compo-
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solar.

les cor

o , p a s s

on

a a

Després del 1.939, constatem que er. 1 e s " € ons t e 1 . lac ions " del
1941, 1 ' e s qu ciña t i sme es geometritza, fet que fa evider.t, un nivel 1
d' afinitat amb els ulls iniciáis del "Retrat de nena" de] 1.9l8.

e_
✓

o

g .-.FILOGENIA morfológica dels ulls orbiculars.-

Els ulls del 1.918 obeeixen al canon formal naturalista. En

tenim una mostra clara en el "Retrat de nena", pero en el 1.923-

-24 s'individualitzen, és a dir no es mostren segons un element

del rostre, sino com element espaial de funció focal de clara si¿
nificació solar, pels raigs que emanen del centre de la pupil.la.

Aquesta expressió solar ba estat esmentada ja, en el capítol ante
ricr al tractar l’ull com a configurado composta doble d'addició
orbicular. Cal senyalar també el fet de la desaparició de les
pestanyes•

En el 1.924 es dona un pas mes en el procos de simplificació,
en desaparéixer les parpelles, restant només les^pupil•les i els

raigs d'expressió solar .Curiosament, en la pintura "Testa de pa-

gés catalá" l’ull torna a ocupar el lloc que li pertoca segons la
seva natura]eso, encara que el rostre no estigui delimitat.

e s

1 .

2.
T

•

4.

5.

Aquest procos,

mostren com segue

Adquireixen un c

Resapareixen els
Retornen les pup

La pupil.la es d

c ént ric s •

De l'atribució n

la d'atracció.

queda interromput
ix:

arácter molt mes e

raigs, i per tant

il.les, pero sense

ilata i creix addi

aturalista, i mé.s

amb la S érie Berc

squemátic•
la significació
pestanyes-.

cionant-s‘hi cerc

tard d' irradiaci

clona,
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6.- FILOGENIA morfológica vaginal, interacció cor-vagina I CAP-VAGI¬

NA.-

En el codi iconográfic hi trobem una serie de significats que

es relacionen entre sí morfologicament. En primer lloc, hem de des

tacar per la seva estreta conformació, el cor i la vagina.

En el 1.924 el cor que anirá desapareixent cora a codi del —

llenguatge, destaca per tres grans flames en el "Retrat de la se-

nyora K" . Paral. lelair.ent la vagina es mostra en el "Carnet del -

1.930", amb quatre raigs que afloren de la part superior, com en

el cor esmentat. Tenint en compte,que en el proces crorográfic si
dona una etapa d’esquematització, percebem que aquesta vagina es¬

tá mes práxima al cor esmentat,que no pas de les altres variables
vaginals•

Aqv.es t para 1.lelisme es manifesta també, entre la vagina ho-
ritzontal del "Carnet del 1.93 ", i el cap del dibuix del qua-

dern de notes, "La tempesto" del 1.933-33• Fixsem-ncs que el ca-

rácter i la significado deis raigs o flarnetes son identirs .

En el seu origen, la vagina apareix radiant com un sol en -

"Sourire de ma blonde". Des d’aleshores, el sexe femení passa a

formar part del codi iconográfic mironiá, podent-se afirmar, que
sense aquest, el seu llenguatge perderia la significado básica -

de la qual es sustenta , .Pero a aquesta s ignif icac i.ó , ver i tablement
quin carácter hem d'atribuir-1i? Cirici, una vegada mes, aprofun_
ditza i ens dona la clau en el discurs de contestado amb motiu -

del nomenament de Doctor Honoris Causa per la Universitat de Bar¬
celona a 1'any 1.979:

"La presencia d'aqvests significats no pot ésser inter¬
pretada com un pur fruit de* 1 1 obs erv¿\ c io positiva de -
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la realitat anatómica. En. efecto, una enorme despropor-
cio dona tant ais organs masculins com ais femgnins un

format sovint extraorddnari que domina el eos tot sen-

c er •

Posat aquest ení'asi d1aquella época, de 1 ’ época que de-
fenestrava Eugeni D'Ors i Torres-Garcia sota 1 acusació
de paganisme, ens adonem de fins a quin alt grau alio

que feici Joan Miró era une manif e s tac ió radical de de¬

sobediencia i, per tant, una poderosa afirmació d'inc.on
formisme.

Amb aquest tema, dones, la fidelitat tel.lúrica es veia

refcreada amb una afirmació resoluda i total de la idea

de rebutjar les iraposicions externes, que li era associa
da indisolublement". ( 5 )

Des d'aleshores, la vagina ha passat per váries transforma¬

ciones seguint les mes destacados, les manifestades en el "Carnet
de 1.93o" , que fins arribar al 1.939, constaten! els següents pas-

sos :1.- Clara definció ovaladalanceolada sejjse destacar-ne la lateraH

tat i desaparició deis raigs radiants.2.- Diferenciació de la lateralitat esquerra-dreta que es va inver

tin ciclicament.3.- Dilatació de forma aovada.4.- Dilatació inscrita en una forma espetelada.

3.- Ovalada amb tres raigs a 1'extrem inferior.6.- Ovalada amb quatre raigs a 1'extrem superior.7.- Bipeciolada pels extrems superior-inferior i irradiada.8.- Irradiada sense peciols.9.- Ovalada triciliada lateralment, a la dreta o be a 1*esquerra.
10.- Ovaladalanceolada sixeiliada, tres a tres.
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i Destaquem que la polaritat o formado diferenciada deis ex-

treirs morfologics va¿inals del 1.924 i 1.939i no están tant dis^
tants com semblava marcar l'inici del procés. Es evident que aixo

ha estat possible per medi de la recuperado de la dimensió irra
diada inicial, encara que ara de for’ ia ciliada, i que es mantin-
dra al llarg de tot el proces plástic.
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-INTEFACCIÓ FIT-NATGES-ULL I UNGLA-LLUNA.-

És una de les característiques de Miró, el fer que els dife-
rents codis iconográfica compleixin diverses funciona. Per medi

del fenomen de la transposició logra que formes com les circulars

o cóncau-convexes presenta, segons el context, tinguin diferents
lectures comunicatives.

En el primer cas, el cercle de nucli puntiforme, del 1.924-
al 1.93®» s'aplica:1.- Com a pit, a Katernitat 19242.- Com a natja, a Maternitat 1924
3. - Com a ull , a Na atrapant un ocell 19264.- Com a ull?, a El dit gros del peu i 1 'ungía 1930

Sigui com sigui pero, s'ajusta rnorfologicarrer.t al signe as-

trologic de significació solar, segons Lehner (6 ). El tipias--1"
d'associació ull- sol, ja se'ns va manifestar al tractar la filog^
nia de 1'ull-orbicular. Per altre banda, el carácter viril del -

del sol, segons Cirici (7 }, entre en c on trapos ic ió air.b el del -

pit femení•

En el segoi? cas, la forma c ónc au-cor.vexa, del 1924 al 1939
es mostré:

1.- Com a ull a .... la gitarra del "Carnaval de 1'Arlequí"1924-252.- ton a ungía a la "Na atrapant un ocell " de 19263.- Com a angla a ."El dit gros del peu i l'ungla" 19304.- Con: a lluna a Ia " Serio Barcelona” 1959

En aquest cas, la foiuna lluna da per la seva evident configu¬
raciones associada al símbol astral.
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8. - INTERACCIÓ D'ESTRUCTURES TERNARIES, PENTAMERES i HEPTAMERES.-

Del 1924 al 1930, detect era una serie de codis iconográfics

que s'associen morfologicament, per estar configurats segons unes

estructures que presenten en comú, uns nombres determinats de —

parts o elements. Verifiquen! que abans del 1939? el número domi-
nant és el set, mentre que després, o durant el 1939? predominen
el tres i el cinc. Aquesta variació va en funció del predomini -

d'unes formes o elements, o bé de la transformació d'aquestes.

Concretament els sois, els caps, i les vagines en principi heptá-
meres, es transformen en el 1939 en ternáries.

"En les composicions artístiques, -ens diu Arnheim- els

números no son arbitraris. Una sonata de tres moviments

o el ffontal d'un temple de set columnes, tenen un ele-
ment central que un número par de components no procu¬

raría. Dos sants, un a cada costat de la Verge, consti-

tueixen una configuració formal que reflexa un concepte

jerárquic, mentre que un número impar d'assistens pro-

dueix una imatge mes viva d' una multitixi • L' estructura
formal 5-7-5 del haiku japonés fa del segon vers el cen

tre d'una simetría vertical i també produeix una estruc

tura sonora oberta i més dinámica que la que produirien

versos amb un igual número de sil.labes (8)1 segueix

citant altres exemples, fins que acaba,concluint:

"Aquests exemples trets de l'atzar tenen per fi mostrar
que la incapacitat o la renuncia a tractar els aspectes
quantitatius de les situacions com a simples números no

son simplement una deplorable desventatge de les gens

retroguedes. El més freqüent és que tais quantitats si-
guint inseparables del seu paper i funció en la totali-
tat de la que forma part." ( 9 )
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Constatem les següents configuracions

significatives:

morfonumériques mes

- El tres está present com a solució de la "cabellera d'aigua"

segons expressió d'ell mateix, en totes les testes de la Serie

mitjangant tres línies corbes que cauen com l'aigua en la font
- Tres son les línies ciliades deis apendix d'algunes estrelle
- Tres són les dents que mostren els rostres, quan en tenen, o si

no, són cinc en la majoría.
- Tres són els elements ciliats que irradien els sexes femenins,

sigui a la dreta, o a l'esquerre, del contrari hi són tres a tres
formant una aranya•

- Varis són els rostres que mostren tres ulls en lloc de dos. Fins

i tot, en un cas, els pits femenins són de tres.
- Les figures provistes de mans, la majoría tenen cinc apendix —

que fan de dits, del contrari en mostres nomós tres.
- El nombre cinc, está present en totes les estructures poligonals

tancades en forma d’estrella, i també fentla funció de cabellera

en algún cap particular.
- Tres són, encara que no sigui el cas de la Serie Barcelona, per

ser monocroma, els colors per antonomasia que Miró utilitza, ver-

mell, blau, i groe

Fins aquí hem retret els números tres i cinc. En el quadre

que intercalem a l’epígraf, fem referencia al set segons les se¬

güents configuracions:
1.- El Sol (ou) amb set raigs flamajants.

2 i 3.- Caps amb cabelleres formades per set línies filiformes -

que s'irrádien.
4.- Una de les primeres representacions del sexe femení, apareix
amb set raigs o flames•

5»— Un element que suggereix una flor, esta format per set parts
que corresponen ais petáis.

format per set parts
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6 i 7*- El Sol vist tridimensionalment i bidimensionalraent, té -

set flames respectivament.

8.- Del cap d'un ocell surten set flames o raigs.

9*- En el 1930»es mostré encara la vagina amb una variable dife-

renta hepta-irradiada.

Veiem dones, que els nombres matemátics que Miró utilitza -

fins el 1939» en les seves configuracions d'una manera clarísima,
són el tres, el cinc, i el set. Aquí en paraules d'Arnheim:

MEls números constitueixent entitats perceptuals: vi-

suals i, en certa mida, táctils i auditives,"( 11 ) molt

evidents, aplicades en els llenguatges plástic,,inclusiu a 1’ar¬

quitectura, a la música i a la dansa. Oskar Sclemmer, fonamentá
el seu famós ballet amb el nombre tres:

"Per qué ballet triádic? perqué el tres és un número -

d'eminent significado, un número dominant en el que el

jo monómean i el contrast dualista han estat superats -

per a comentar el col.lectiu. En la máxima proximitat,
ve el cinc; després, el set, i així succesivament. Deri_
vat del tritón (de tríade), el ballet pot anomenar-se -

dansa de la trinitat, del canvi de l'u, el dos i el -

tres. Una bailarina i dos ballarins; dotze danses i di-

vuit vestits. Hi ha a mes a mes trinitats com aqüestes:

forma, color, espai; les tres dimensions de l'espai: al

tura, profunditat, ampiada; les formes fonamentals: es¬

fera, cub, pirámide; els colors fonamentals: vermell,

blau, groe. La trinitat de la dansa, vestuari, música."
( 12 >

El tres co

par, es fa pate

a la descripció

m a número dominant, i la definicio

nt en els esquemes gráfics de Miró,
de Schlemer. Aquesta relació numer

de la serie irn

paral.lelament

ica pero, no esno e s
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El nostre entorn, és configurat per entitats numeriques que

incideixen en nosaltres, directa o indirectament. Son d'una gran

forqa, i ens condicionen de tal manera, que fins i tot arriben a

acotar el nostre espai i temps. No és d'estranyar dones, que les
relacions morfonumériques estiguint presents en el llenguatge de

Miré, perqué formen part de la nostre existencia.

dona progresivament, sincf qu

cés, podent-se donar la reí

tat a 1'inici•

Pero deis tres nombres

és deis que inspira més reía

descobrim 1'argumentació del

ter per Galilei, segons 1'as

cesco Sizi:

e

a

d

c

t

depen del desenvolup
ció a 1'inversa, tal

e la serie numérica e

ions semántiques. Per

descubriment de les 1

ronom florentí del se

ament del pro-

i com hem esmen

xposada, el set

medi d'Arnheim

lunes de Jupi-

gle XVII Fran-

MHi ha set finestres en el cap: dos forats en el ñas,

dos ulls, dues orelles i una boca; d'igual manera, en

els cels hi han dues estrelles favorables, dues de mals

auguris, dues llumináries i sol,Mercuri, indecís i indi
ferent. De tot aixó i de molts altres fenomens similars

de la naturalesa que seria tedios enumerar, tais com -

els set metalls, etc., varem col.legir que el número -

de planetes havia de ser necessariament de set...Cal te

nir en compte, que els jueus i altres nacions antigües a

1'igual que els europeus roderas, varen adoptar la se¬

mana de set dies i els hi han donat el nom deis set pía

netes; dones bé, si incrementem el número deis plane¬

tes, el sistema sencer s1enfonsaria.M( 13 )
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9*-FILOGENIA MORFOLÓGICA DE L'actitud de les extremitats superiors

Respecte de 1'actitud de les extremitats superiors, observem

una evolució similar com la d'altres pictogrames. En aquest cas,

pero, transformado no solament afecta a un signe, sino que modifj.
ca 1'esquema estructural global deis personatges, i com a conse-

qüéncia canvia totalment 1'expressió que s'en deriva. Els passos

i nivells evolutius que podem definir, són tres:

1.- A 1'any 1929» per medi de la "Reina Llulsa de Prussia", i el

1930 en els dibuixos del Carnet coneguts per l'any esmentat, els

braqos es constitueixen en 1'apendix en forma d'orella, i també
en forma de nances d'ámfora:

"L'oval sota el cap es converteix en bracos encreuats
en forma de nances d'ámfora." ( ^)

.- Cap el 1.932, es perfilen les prolongacions horitzontals deis

bracos, amb l'actitu oberta. Posició aquesta inédita deis pro¬

yectes per al ballet "Jeux d'enfants", que culminará cap al 1.939
en uns dibuixos inédits, que mantenen aquesta actitud, segons els

nostres estudis deis carnets aquesta data. Destaquen) aquesta -

postura, donat que es produeix just en el mateix any de la Serie,
i en canvi només la trobem excepcionalment present a les litogra

fies B-10 i B-50f segons hem comprovat en els arxius de la Funda
ció.

.- Será a partir de 1.938, mitjanqant els dibuixos titulats --

"Banyista" i "Dona", que es comentará a despertar la posició en

lairada o artorada que es rematará en el perióde 1.959-109kk per

medi de la Serie Barcelona, especialment.

Hem d'assenyalar, que aquesta classifi caeió cronológica de
1'actitud de les extremitats superiors, no s'ha de considerar ab-
solutament estricta. Les transformacions del procés creatiu no so-
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len ser sobtades, i per exemple, a 1 ' any 1940-41, podem trotar tam

bé l'actitud típica de 1'any 1932. Exceptuant alguns casos aíllats,
en línies generáis, la filogenia d'aquesta part deis personatges
ens denota tres nivells expressius rrolt significatius:1.- Fins ais anys 1929-30, es despren un reclosaicent.2.- Cap a l'any 1932 s’inicis una etapa que podem definir-la d'obri

men t .3.- Deis anys 193&-39 en endavant es desenvolupa un etapa de gran

es£laiament.
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10. FILOGENIA morfológica dels órgans sexuals masculins i les extremi-

TATS INFERIORS,-

\

En els procesos filogénics, destaquem sobramanera en els per-

sonatges masculins, la transformació no tant sois formal, sino tam

bé conceptual dels organs sexuals i les extremitats inferiors, cons

tatant un procés sinéctic d'explicitació, segors els següents pas-

sos :1.- En el periode 1923-24, 1'brgan sexual apareix com un corpuscle
del qual emanen uns raigs o ciliacions molt semblants a les de les
estrelles. Aquest prototipus el trobem en "El cacador".

Hi ha també la versió d'un nucli esféric bordejat d'ur. símil
de pilositat, prototipus que n'és portador el personatge que en¬

carna el pare del quadre titulat "Familia".2.- Cap a mitjans de la década dels anys trenta, en concret en els
anys 1953-35 ,comenqa a aparéixer tímidament el penis i la conforma
ció dels genitals, sempre encongidament, excepte en algún cas par

ticular, com és el del dibuix "La tempesta".3.- És a 1 ' any 1939, per iredi de la Serie Barcelona, que el pict£
grama sexual es manifesta en tots els seus atributs i sempre erec-

tilment, posició que es reafirma com inédita en aquest periode de
la Serie.

Quant a les extremitats, si bé en les superiors, el canvi
era basicament relacionat amb el moviment, les inferiors sofrei-

xen els següents passos;

l.-En el periode 1923-24, donat que impera un esperit arquitecto-
nic en les manifestacions mironianes, i una influencia importan!

del concepte de la bona forma, les carnes responen a un tragat ge£

métric angular filiforme, o té són delimitades segons uns trian-
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gles rectangles invertits. Els pees son ignorats o es representen
puntiformement.2.- En 11 etapa deis anys 1933”35» les carnes es modelen anatómica-

ment i els peus s'engrendeixen formant un ancoratge.3.- A la Serie Barcelona, les extremitats es sincretitzen en for¬

ma de banyes, o bé es manté la versió filiforme en aquells ca¬

sos en que les figures s ' estructuren predoirinantment segons el -

tipus de construcció nodal.
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11.PRjXEDENTS I NIVELLS DE CONTRAPOS ICIO DE 1.924 a 1.939.-

No hi ha dubte, que el 1.924 o els primers anys de la deca¬

da deis vint és una época decisiva de grans canvis, on es confi¬

guren els eleraents compositius previs a la Serie Barcelona, que

formen la génesi del que sera el seu llenguatge propi, Podem con

siderar que aquesta importan! evolució, obeeix en primer lloc, a

un canvi de visio que ell mateix per medi de Cirici ens manifesta:

"En lloc d'anar cap el paisatge, com feien tots els pin

tors deixá que el paisatge anés cap a ell. Va descobrir

que aquells que van a cercar el paisatge, hi van carre-

gats de conceptes propis. Hi trotaran 11 esfera o el cup

que portaven al cap, o el vermell i el verd que els preo

cupaven.M (15)

L'actitud oberta el porta a veure en el món, una multiplici-
tat de mcns que tradueix en una representació de formes aillades

segons Cirici:

"Tendeix a isolar cada cosa, perqué cada cosa és una ex¬

periencia táctil separada i només a través de la simu_l
taneitat visual podria perdre aquest aspecte per a 1'o_fc
servador", ( 16)

El parar-se en cada cosa i en diferents coses , tant si es —

troben organitzades dins d un tot o d una estructura mes amplia •-

que faci la funcio contenidora, com si es tracta de coses indepeii
dents, ens ha permés de poder arribar a conéixer les seves preo-

cupacions, més directament. Arnau Puig ens aclara:
"No hi ha formes independen!s, les formes son l'expres-

sió de la preocupació deis horres. Les estructures mar¬

quen les pautes deis corrportaments . Els comportament s

es converteixen -devenen estructures-." ( 17)
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Les estructures compositives d'aquest periode semblen desbor

dants. Les parts o elemerts del tot, fan desaparéixer o fan invi¬

sible el tot. El tot es converteix en espai i la dialética que s’es
tableix entre els diferents elements ens porten perceptivament
a estructurar objectua]ment el tot. El que destaca d'una manera

Particular en aquests primers anys, és la manera d'elaborar les

formes deis elements compositius. Sembla com si en el significat
deis signes, hi hagués implícit una preocupació per l'análisi d'
idea formal, sino és així, com s'expliquen les formes clarament

geometritzants, arquitectonicament disposades? La contundencia de

les formes básiques concretament triangulars i circulars, son trets

que tenen 1*explicadlo en alguna mesura, amb els esquemes de la
noció de forma'del Bauhaus• Cirici explica les circumstáncies que

influiren a manifestar-se amb aquests elements:
"Com corresponia ais darrers anys vint, a 1' época de

Le Corbusier, del Bauhaus, i de la vulgarització de 1'

Art Decó, la idea mateixa del subrrealisme, amb 1 1 au.tó

matisme psíquic, estava a prop de la Gestalt-Theorie i

del fons de 1’anomenada Psicología Experimental. Era

natural que 11automatisme portes l'artista cap a estruc

tures de disseny básic. A trapeáis, triangles, linies
el.líptiques, horitzontals, verticals, la barra, la creu,

el cercle, la familia de corbes, que es combinen amb —

grafismes molt de l’época, com els petits trets isolats

que poden evocar núvols, vent o onades marines. A dife¬

rencia deis abstractes, Miró combinava aquests elements

amb altres d'iconics, com l'ull, el pit femer.í, la fal-

dilla, 1_* ameba o els péls sobre la pell0»(i8)

En la producció

mació, "¡El fi últim
! » . (19 ) Recordem els

pictórica deis anys 20, identifiquem 1'excla
de tota activitat plástica és la construc ció

esquemes compositius preparatoris, amb qua-
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drícules i

les formes,

etericitat

M

2

1

3

d

diagonals, previs i foname

hi reconeixem els mons de

circular especialment, de

l.Món material de la grave

. Món espiritual deis sent

' eteri i de la derivado d

• Món intelelectual de la

e la llum, del foc, en el

ntals. En la plasmado de -

la fogositat triangular i

Johannes Itten:

tat, del sólid, en el quadrat.
imen ts i de la mobilitat de

e l'acuós, en el cercle.

lógica, de la concentrado,

triangle."(20 )

A mes a mes sentí una gran admirado envers Kandinsky, del
qual deia:

"En el sentit de la irradiado espiritual ha influít

sobre mi. Els seus escrits m'han interessat des del punt
de vista estetic, pero era sobretot la irradiado que

sorgia d'ell." ( 21/

El seu procés expe rimenta nous canvis , mitjan<jant el "Carnet
del 1930" i els projectes per el ballet "Jeux d'enfants" del 1932,
amfa una ira jor flexibilitat i espontaneí tat. En el 1953» les compe

sicions deis "Collages", semblen molt mes predeterminades (la tec

nica ho comporta). En el 1933_35» hi ha una preccupació peí volun
i encara apareixen estudis sobre les relacions per fixar el sis¬

tema compositiu. És a la "Grande Chaumiere" del 1957» que s ' obre

cap a una major expressivitat, per medi de deformacions i distor-

sions. A partir del 1939» hi ha una recuperació d’alguns grafis-

mes i signes de l'inici deis anys 20, naturalment transformats,

que configuraran el vocabulari conegut per "Constel.lacions" tot

i crear-ne d'altres, que completaran el corpus de figures d'ex¬

pressivitat inédita.

Aquest procés en síntesi, ens il.lustra un deis grans merits

de Miró:
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"Haver sabut reflectir en la seva obra cada una de les

époques históriques que ha travessat, tot dcnant a cada

una d'elles el sistema d'imatges que li calia." ( 22)

Arriba a la Serie Barcelona, fortament motivat per un tris

panorama socio-politic , com veurem en el próxim epígraf. Morfolo-

gicament tenim dones:

1 • - Que els caps conforirats , i absencia d'ulls, s'han convertit

en árees deformes, cefalópedes, que suggereixen caps, deis quals
destaca:

"Aquests ulls, que tendeixen a hipnotitzar-nos amb llur

mirada immóbil i penetrant, són la presencia mes podero

samert mágica de la seva pintura". ( 23)
" Sota d'ells les boques criden, s1escridassen, amb ra¬

bia, amb ira, davant de les barreres que s'oposen a la

completa realització de les pulsions ascencionals .11 (24 )2.- Els cossos, com hem esmentat , indefinits, o mes be virtue.ls,
ara es delimiten i adopten básicament un tipus d’actitut vitore-

jant, elevadora.3.- La profussió de signes i, o órgans, es limita, i fins i tot

s'arriben a suprimir, o quasi mai apareixen tots els que li corres

ponen, alhora.4.- El cor, com a organ important en la producció deis anys 20,

desapareix totalment del vocabulari de la Serie Barcelona.

3.- El sexe, un del codis iconográfics claus del vocabulari grá-

fic, en principi, invisible, esclatará en el "Carnet de 1930", v^
talitzant-se ja, amb la mateixa fogositat en que es dona a la Se¬

rie Barcelona.

Hi han altres nivells de contrapos ició entre les parts, de

menor importancia, com per exemple, pees, mans, i altres grafis-

mes, que són tractats cronográficament per sep&rat, com els esmen

ta t s .
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12.TESTIMONIATGE SOBRE LA GUERRA CIVIL.-

La relació de la Serie Barcelona, amb els esdeveniments de

la Guerra Civil, o si mes no, la contestació punyent d1 una situa-

ció social colpidora, semblen clars. Els antecedents plástics so¬

bre aquest tema, es donen la má amb els de Dalí, "Premoriició de la

Guerra Civil" del 1954, figura preveure el desenlia^, mitjanqant

unes figures dremátiques, desgarrades, tenses i miserables, pero

la situació de l'entorn incideix a mes, en altres aspectes, direc_
tament

"Les fustes a l'oli d'aquest període són sovint pintures
de tons relativament sombres de marrons i de grissos

esencialment, sobretot les teles del 1936 "La gran para

noia", "Canibalisme de tardó" i "Metamorfosi de Narcís"
Del 1937 al 19^1, durant la Guerra Civil Espanyola, la

seva producció es relenteix. El viatge a Italia, el ser

estil i la seva técnica, d'una gran habilitat, esdeve-

nen clássiques i Salvador Dalí imita en .aquesta els-

passos de Giorgio de Chirico, alternant al classicisme
després d ' ur període surrealista." (25)

Mes endavant, en el 1939 i després de conéixer Freud, publ_i
cara una "Declaració d1independencia de l'imaginació i deis drets

de l'home a la seva bogeria", pero el fet és, que la Guerra i els

régims polítics imperants el condicionaren bastant en el seu mo-

ment:

"Després d'una exposició de les seves obres a New'York,
a 1'any 1941, ell proclama el seu desig de -ser un clás-
sic-."(26)

Picasso, morfologicament está més a prop de- Miró, només cal
observar la dona "Suplicant" i la litografia "Barcelona-32", res-
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ectivament del 1937 i el 1939, per adonar-se del para 1.lelisme

e 1'actitud expressiva deis personatges. Una altradada impor-
ant , és el paper que juguen les dones, concre tarrent en el "Guer-

ica", que sí fa referencia a un fet concret de la Guerra Civil.

"L'argument corre a carree de les dones. L'unic home,

mig escultura i mig huma, no és mes que un fragment,
una fase inmóbil. Igua.lment inmóbil está el toro -un

monument mes bé que un actor- mentre que les dones cri¬

den, empenyen, corren i cauen. És veritat que, en 1 ' épo
ca de l'atac, Guernica era sobre tot una població de do
nes i de nens, donqs molts deis homes estaven combaten

en el front, pero aixó coincideix amb 1'idea de Picasso.

Les dones fan de Guernica 1'imatge d'una humanitat ino-

cent i indefensa convertida en víctima. Per altre part,
dones i nens han estat presents sovint per Picasso com

la suma perfecció de la humanitat 2 7)

Aquest nivell femení, és confrcntable amb la Serie Barcelona,
on les dones destaquen, duplicant els homes, pero el primordial
és básicarrent 1' actitud que comuniquen: supliques, plors , crits

desesperants, en suma revolta, s1 agiten amb els braqos enlairats
-com en la dona "Suplicant de Picasso- que:

”..•assenyalen i subratllen el gran movimert ascensio-

nal que la majoria de les seves pintures respira. La -

idea de progrés , de millorament, de superació, és implí_
cita en aquest moviment que, partint de la térra, com

si fos una saba beguda per les arrels, puja vers les re

gions més altes, d'una manera exagerada, patéticament
tensa, fins i tot crispada.

Aquest aspecte de la seva obre posa en evidencia la fe

en el fet que sorgeix de la comurió amb la térra tot

alió que ens dona un poder ascensional." (28 )
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ti

alitat social, que-

el mateix "Fagés
amb el "Guernica",

Exposició Interna-

Pi*endre partit. . . ,

aquest puny tancat

ncia, arrb el simple
un nivell de cor-

(30)

No podem ablidar a Goya, que

testimonialment amb el seu "Afuse

No podem passar per alt l'actitud

va a ser afusellat, que es manife

vista formal de la mateixa manera

nica", "Suplicant", i de la MSeri

el mateix denominador comú de la

marca un altra fita important
llament del 3 de maig" de l808f
vindicadora deis bragos del qui

sta no solament des del punt de

que els personatges del "Guer-

e Barcelona", sino que a mes té

guerra,

La monocromia, és una qualitat a destacar, dones es mani-
festa tant a la Serie Barcelona, coro en el mateix "Guernica", i
la dona "Suplicant", com també, o al menys molt ombribolament en

la "Premonició de la Guerra Civil". La monocromia i en especial
les expressions de les actituds deis personatges, ens corroboren
les paraules de l'Arnau Puig:

"L'art és 1'expressió sensible de... la realitat circum

dant. Pero aquesta realitat és ja un significant; quan

l'art es limita a reproduir-ho, el que fa és copiar el

significant; és a dir, l'art, sería el significant del

significant. Quan el que ha de fer l'art és donar el

significat del significant." ( 29 )
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de París, de 1'any 1

tivament:

"Aidez l'Espagne,
que s'aixeca i qu

gest fa del poblé

ciencia, posa en

iré, amb aquesta r

"Aidez l'Espagne"

figura conjuntamen

ca Es panyola en 1

937» en el qual va

és a dir, recolzo

e amb la seva pres

classe, estableix

peu la Historia,.,

e

o

t

e



267

"Joan Miró contribuí pintant un Pagés catalá allí ma-

teix, en uns panells de glomerat, situats en el replá
de l'escala entre la primera i la segona planta." (31)

Entre alguns dibuixos preparatoris del "Guernica" i determi-

nats rostres de la "Serie Barcelona", hi ha nivells d'er.troca-

men t:1.- En el primer cas, el cap del cayall picassia, té una relació
formal i d'orientació. Una actitud de resistencia i una mirada

intensa, análegua, a la del rostre de la litografía "Barcelona-29".2.- L'esquematització del perfil, mes accentuada en Miró, deis

perfils deis caps de dona, Els brams estrepitosos que afloren de
les bocatges, - La irradiació centrífuga i expansiva respec.tivament
deis ulls, picassia i mironiá, així com les trinitats llagrimoses
en relació amb 1'espargiment del llagrimal del rostre de "Barcelo

na-25"j fan sentir la mateixa emoció.

3 •-La llengua pur.xent de 1 ' un, i les dents mordaces de l'altre, en

contraposició a l'agonia, i el crit de venjan<ja de la "Barcelona-

17"» són el reflex d'unes circunstancies tenses.

4.- La contorsió deis caps, cap e nivells superior?, i les acti-

tuts extasiants, semblen finalment clamar justicia.

No, no és posible arribar aquests nivells de similitud, si
no es viuen situacions semblants.

"Davant de 1'accentuació de la violencia, i de 1'esclat

final de la guerra, Miró va donar mitja volta a la seva

pintura. No solament va deixar-nos el testimoni del seu

fástic, en obres com "l'Home i la dona davant d'un munt

d'excretnents", sino que va participar a la lluita amb

les seves peces,..." ij>2) , abans esmentades, i contes-
tant a la pregunta formulada per Raillard, de perqué no es va com

prometre, com Picasso ho va fer amb "Songe et Mensonge de Franco,
Miró va contestar:
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MSonge et Mensonge de Franco

perqué ell era descriptiu, en

meus personatges són grotesco
co. Jo comento un personatge

quan acabo puc dir: Aquest és
tat.M (33) El to grotesc que

s'ajusta massa, al menys a la Serie que

algún personatge que s'el pot calificar

pressió general és mes aviat seriosa.

era possible per a Picasso

tant que,jo.«.Tots els —

s. Sí, aquell pot ser Fran

sense pensar en Franco,i

Franco. Amb tota segure-

ai. ludeix Miró pero, no

estudiem, que si bé hi ha

de jocos o búrlese, l'ex-
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"CAr DE DONA" 20-V-37

*

J

"CAP DE DONA" 24-V-37

"CAP DE DONA" 13"v-37

"CAP DE DONA PLORANT" 3-VI-37
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.13. CONCLUSIONS .-

El codi idiolectal es transforma cronologicament. Els orí-
gens morfológics del llenguatge de la Serie, están ja iniciats

des deis anys vint. De la confrontació amb els exponents anteriors,
en resulten les següents conseqüéncies:1.- Desapareix la perspectiva.2.- El tragat no es tan racional, passant a ser mes expressiu,
viu i gestual.

3•- La lluna perd l'anécdota de les flames.

4.- La típica i esquemática cua arcajada deis estels, es redueix
a tres ciliacions del tipus cabellera.

5 . - La inclinado ondulant de la flama en forma de cinta, es re¬

dueix a una ciliació filiforme que parteix d'un nucli. S1 intensi¬

fica la importancia d'aquest nucli.6.- La cabellera desplegada del 1924, es replega en el 1930, i es

cilialitza en el 1939.7.- La visió perd el surrealisme deis raigs, que surten deis ulls,
per passar a ser mes vivificants.8.- El símbol solar es descarrega de tot .el carregament surrealijs
ta i anecdótic per tornar-se mes mecanicista o mes corpori.9.- La vagina com el sol, són els signes que mes seqüencies des-

criuen filogenicament, cosa que confirma la importancia que li

de cinta, es re-

nucli. S’intensi-



raereixien, o el molt que li preocupaven a Miró, fins a trobar la
conformado justa idiolec talment. El procés general, és d'allibe-
ració, de la cárrega narrativa, fins que assoleixen unes caracte-

rístiques propiament gráfiques i no simbóliques.10.- Els bracos en principi en forma de nances d'ámfora, s'ani-
ran obrint i estirant, per passar a la posició horitzontal, i aca

bant amb l'actitut enlairada o arborada.11.- Els órgans sexual masculins, en principi irrecor^egibles , a
la Serie Barcelona s1expliciten, i les carnes després d'un inici

racionalitzador, es sincretitzen orgánicament.12.-Una conseqüencia important morfológicament, és la correspon¬

dencia estructural de diferents signes iguals de diferent semán¬

tica, segons el context.

13*- El nombres no són arbitráris. Fins el 1930, el numero que

s1 implanta en el sistema per estructurar les parts configuracio-
nals deis diferents elements, és el set, originant construccions

heptámeres, en canvi en el 1939 es transformen en ternáries i qui
náries.14._ En general, creix 11anamorfisme, la delimitació, la vivifi¬

cado, el dramatisme, i la llibertat. Decreixen els esquemes, la

literatura, la raeionalització, i la profusió.15.- Testimonialment el vincle morfológic més estret que es dona,
és amb "El Guernica". El testomoni, és molt a prop, i el crit,
el plor, l'ensigna d'auxili, la mirada horroritzant, i els ros-

tres colérics, formen el repertori d'una experiencia imborrable.

ió, la vivifi-

s esquemes, la

eocupaven a Miró, fins a trobar la

nt. El procés general, és d'allibe-

, fins que assoleixen unes caracte-

i no simbóliques.
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l6«- Deis pictogrames seleccionats, segons l'evolució de les tres
dades que es confirmen com a divisories idiolectalment, és a dir:
inicis deis anys 20, principi deis anys 30? i fináis deis anys

30, amb principis deis anys 40, podem extreure les següents con-

plusions comunicatives:

1924 1930 1939

SOLS CORPUSCULARS PLANIMÉTRICS VOLUMINOSOS
FLAMIGERS VOLCÁNICS ANTENATS

TESTES APOCALIPTIQUES TOVENQUES COLÉRIQUES

ULLS PRCJECTUALS TÍMIDS DESAFIADORS

VAGINES RESERVADES CORPORALS OSTENTOSES
FOLIADES FULGURANTS

ORGANS CORPUSCULARS ENCONGITS DISTENSATS
SEXUAL MAS-

CULI NS

EXTREMJ TATS RACIONALITZA— MODELADES SINCRETITZA-
INFERIORS DES DES

EXTREMITATS RECLOSES OBERTES ESPLAIENTS
SUPERIORS
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CAPITOL IV.-

PARANGONACIONS MORFOLÓGIQUES I TIPOLOGIES PRIMARIES

v
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O.- INTRODUCCIÓ•-

L'afinitat morfológica deis signes, que s'estableix entre

els dibuixos deis nens i alguns grafismes i estructures del voca

bulari que Miró empra, són evidents. Aquests nivells de parentiu
morfológic tan accentuats, que són l'objecte d'estudi d'aquest
capítol, fan palese la proximitat, identificació, o recuperació
perceptiva de Miró, envers la deis nens.

No se sap, o al menys no hi ha constancia de la posibilitat
d1alguna vinculació o admiració especial de Miró peí món deis --

nens, exceptuant les vivencies directes deis seus dos néts David,
i Emili, que a l'any 1966 tenien set i nou anys, ( 1 ) pero que

no justifica de cap manere el fet gramatical, donat que sorgeix
molt abans que aquests poguessin existir. En canvi, sí que

pot esdevenir-se un descobriment o una mutació, niitjan^ant la se-

va filia Dolors, que va neixer el 17 de juliol de 1931 a Barcelo
na. ( 2 )

Per altre banda, durant els anys de la primera Guerre Mun¬

dial, és un fet que a Catalunya hi havien mes de quinze escoles
entre publiques i privades que seguien el metode Montessori, que

havia estat aplicat per primera vegada a Espanya a la Casa de Ma

ternitat, l'any 1913? ( 3 ) i que preconitzava la importancia de

la creació artística del nen entre altres aspectes creatius. Fet

que podría haver incidit en els plantejaments plástics de Miró.

O bé, hem de considerar que aquesta gramática, és fruit
d'una capacitat d'abstreure's del món per a recuperar el contac¬
te de la seva infantesa, tal com Arno Stern, ens exposa:

"L'adult, privat del llenguatge plástic primari, no

have^t desenvolupat en la mesura de la seva madura¬

do general els medis d'expressió -el seu llenguatge
plástic- es troba paralitzat davant la fulla blanca
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com un

aquests
a poder

el punt

tes les

pressió
obstant

control

actor que no sap el seu paper. Podrá ret

mitjans?. Necessitaría bastant humilit

abstreure's del món que ha elaborat i re

de contacte amb la seva infancia, época

possibilitats•Ha de retrobar el filó de

espontánia. No és imposible que ho logr
, no és significatiu que hagi de renunci
de sí mateix per aconseguir-ho?• ( 4 )

robar

at per

trobar

de t o -

1 ' ex-

i . No

ar al

De moraent no disposem de proves o dades suficients com per
poder afirmar una hipótesi d'aquesta naturalesa, el que sí és cert
és que el seu procés creatiu es produeix sense ruptures, i que -

molts deis signes primigenis están latents en etapes anteriors --

molt més objectuals, com hem pogut constatar en el capítol prece-

dent, que les mutacions són conseqüencia d'uns grans períodes de

maduració, i que el seu llenguatge és coherent amb ell mateix. —

Així opina Antoni Tapies:,
"El valor de 11 obra de Joan Miró, com la de tot gran ar

tista, és funció de les seves qualitats humanes. L'obra

i 1'artista formen un tot. Les seves creéncies, les se¬

ves actituds cíviques, les seves fidelitats, les seves

esperances..., són també un ensenyament per a la socie-

tat...".( 5 )

Els dos primers epígrafs, versen sobre els vineles caractero

lógics que s'implanten entre grafismes i imatges puntuáis de la

Serie, amb altres que es corresponen fidelment, fet per nens. Els

altres,SÍren entorn de les parangonacions tipológiques fonamenta-
des amb els estudis de l'expressió plástica del preescolar, de --

Rhoda Kellogg.
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Som conscients de que aquests nivells de parangonació, cons-

titueixen un fet particular mes o menys curicfs que hem constatat,
pero que en cap cas no volem pressuposar que Miro s'inspires en

la representado deis nens . Son el testimoni d'unes imatges , que
donades les seves característiques morfologiques, verifiquem uns

nivells destacats d* identificado. Nosaltres creiem que encara -

que es doni com a fet posterior el llenguatge que analitzem, valia
la pena de donar-li l’émfasi oportú, tot i considerant 1’anuncia¬
da capacitat de recuperar la percepció d'estadis perceptius pri¬
mar is , afirmado que en un moment determinat hem suscrit per la
seva contundencia comparativa, pero que creiem que es molt difí¬
cil anar contra 1’ordre ontogenic natural.
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1PARANGONACIÓ . MORFOLÓGICA PRIMARIA I.-

És característic deis nens, utilitzar reiteradament unes for
mes determinades, que fan la funció de patró

"Paral.lelament al repertori disponible de formes i es-

quemes, el nen desenvolupa a vegades fixacions, caracte

ritzades, segons Mühle (1967), coir patrons estereoti¬

páis” . ( 6 ) En aquest sentit, constatem també en el -

llenguatge de Miró, la presencia de tra^ats que ultrapassen els
seus propis atributs morfológics per adquirir a nivell de l'espei
compositiu, la dimensió de ritme o de compás.

Després de 1’etapa de cordensació de línies, en el nen, se

n'obre una caracteritzada peí moviment:

"Unes petjades de moviment indeterrrinades es convertei-

xen en línies amb direcció, línies rectes, línies zig-
zaguejants( 7 )
”E1 tatxar línies amb altres línies és tipie d'aqueste
época. Tot sovint apareixen formes cruciformes. En la

creu pura (Grózinger) el nen gaudeix de les direccions
cardinals -vertical i horitzontal-...”( 8 ) És justa-

ment aquesta descripció gráfica la que respon al grafisme per ex-

cel.lencia de Miró, -l'estel linial- i que compleix a mes a mes

amb la funció abans esmentada de pairó. Recordem a la Serie Earce

lona, si troba present en un 96%.

Altres grafismes de similars característiques, encara que de
menor incidencia, són els tres del quadre. El grefisme 1, que apa
reix en una incidencia del 20%, és un tipie esquema linial que -

sorgeix també en les representacions infantils deis quatre anys ,

s i gu i formant un sol are, o bé dos. És don es, una repre sentacio t arn

bé emprada per Miró, com hem pogut apreciar.
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La conexió dual rectilínia, (grafisrre 2),
mari que 1'anterior. Sorgeix ais tres anys, or

ment. Sol aplicar-se coro element complementari

la funció de bracos. Miró l'usa individualment

cal | principalment.

i

El tercer grafisme (escalar), que s'obté p

de varis elements coro 11 anterior, no s'evidenci

una etapa infantil, pero sí independenment fent
de les figures, en canvi Miró el presenta com a

ral individual.

Aquests són els tres grafismes
xent mes compenetració morfológica,
desenvolupament cronográfic.

que dins de

amb els d’e

és de fet mes pri-
entat horitzontal-

de les figures fent

i en sentit verti-

er l'encreuairent

a directament en

la funció de tronc

element e s truc tu¬

la Serie, oferei-

tapes iniciáis de
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unes par;elles lan-

les pupil.les de tal

El s

quen per

ho fa en

Tal

figures

pitarns són expressats voluptuosament, i els mugrons desta
l'émfasi circular i el tamany, de la mateixa manera que

Miró .

com va senyalar Meili-Dworetzki, referint-se ais caps de

"...en aixó també hi_juga un important paper el fet que

el cap, com a forma especialment clara i definida, ocu-

pi el primer lloc en la percepció infantil." (10) És
lógic considerar-ho en el eos huma, dones el cap té unes propor-
cions considerables en relacio a la resta del eos. Pero es que -c íons

o _ PARANGONACIÓ MORFOLÓGICA PRIMARIA TT.-

A uns nivells mes

anys, el nen dissenya
tisme digne de conside
s'estableix en les mat

evolucionats cronográficament, cap ais set

les diferents parts del eos, amb un esquema

rar, peí grau de parentiu morfológic que —

eixes parts mironianes.

En primer lloc, l'ull, si ens remuntem al 1
resenta sense parpella i amb tres raigs que surt

Curiosament, el nen també té 1'idea de represent
la visió mitjanqan els raigs. Daucher ens explic
la seva filia:

"La meva filia de tres anys i mig va t

paper que tenia dibuixats una serie de
da un deis quals hi va col.locar una s

Preguntada per alió, va dir que es tra
tres per medi de les quals es pedia mi

924, Miró, el re-

en de la pupil.la.

ar el fenómen de

a 1'experiencia de

robar una fulla de

rectangles, a ca.

érie de raigs. --

ctava de fines-

rar."( 9 )

El

c eolade

manera

s nens de set anys, el representen amb

s i remarquen les formes orbióulars de

que es pot confondre amb els de Miró.
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s ma

ida ,

tura

rabí

e sea

la

que

di s

en

tj es, que

és també

de 1'anus

e i paral.

rtem el ti-

mateixa ma-

als set anys

tingeix els

cap cas, en-

aquest tipus de percepció, tant el nen cora el mateix Miró 1'api
quen igualment a les figures d'animals. L 'ocell, per exemple, -

apareix aquí amb un cap voluminós, cora en les figures anomenade
"cefalópedes" (primera forma de representació del ser huma).

i -

s

Una de les parts del

Miró representa mitjangant
serrblanment representada p

entre mig deis lóbuls amb
la.

En el cas de les extr

pus de pal i punt que es d
ñera que ais quarant -sis
el nen va mes enllá que Mi

cinc apendix deis dits, me

cara que ho faci alguna ve

eos mes ocultes, són le

la forma de cor invert

el nen, figurant l'ofcer
una importancia conside

emitats inferiors, si d

ona ais quatre anys, de

de Miró, podem afirmar

ró, en eü sentit que

ntre que Miró, no ho fa

gada amb les mans•
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3 PARANGONACIÓ TIPOLÓGICA PRIMARIA I (5-7 ANYS)

Les parangonacions tipoló

fe, són fetes sotre mostres de

Rhoda Kellogg Child Art Collec

Association de San Francisco,

un milió de dibuixos, i extret

expresión plástica del preesco

giques que inicierr en aquest epígra
dibuixos de nens, arxivats en la

tion de la Golden Gate Kindergarten

segons un dipósit d'aproximadament

s de la publicació:"Analisis de la

lar", de R. Kellogg

Les figures filiformes, anomenades també figures de pal, per

estar configurades per tragats rectilinis, hi atribueix un

carácter primari, pero:

"L'home fet de pal, -segons R. Kellogg- contrariament

a la creenga popular, no és una versió primerenca d* una

figura humana, ni és molt comú. En la meva opinió,
s1apren al voltant deis cinc o sis anys copiant el tre-
ball deis adults o d'altres nens que ho han apres

d'ells. Pot ser també una reducció o abstracció espon-

tánia deis nombrosos sers humans que coneix el nen."

( 11) Considerant aquest criteri, no és d'extrenyar, el
vine le morfológic que ens transmeten les figures de Miró i les --

deis nens.

Per altra banda, podem constatar, que si bé el nen desenvolu

pe. patrons estereot ipats , tal com hemi esmentat en un epigraf an¬

terior, com per e^emple, el ninot, la casa, l'ocell i el sol, les

seves representacions encaixen també dins d'uns esquemes formáis
básics que determinen en el fons patrons virtuals. Així s'expli-
quen les figures d'encaix circular i de predominancia triangular.

Les primeres están es tructurades radialment, és a dir, les
extremitats es disposen entorn d1 un nueli troncal de tal manera
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que es poden circumscr

Paral.1elament hi

ma triangular, que s'o

convergents (que fan d

des directament al cap

adossen les extremitat

ta etapa, i de les ext

cher ens confirma: "To

mans M( 12 ), així com

iure dins d'un c ere le.

ha un tipus d'estructura que mostré la for

bté per l'unió horitzontal de les rectes

’extremitats inferiors i tronc alhora), uní

, o té a partir del triangle, al qual se li
s. Cal destecar 1'absencia de coll, en aques

remitats superiors de vegades, tal com Dau-

t sovint queden sense reflexar braqos i —

la sintesi esquemática puntiforme deis peus.
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op

ir

m

s 1 origin'h una ferotge compe-

apag de modelar amb fang el p_e

va quedar totalment desfeta i
rofessora per acabar aquell —

succesM . (l4)

"La barre ja d1 impulsos agressius i sexuals va ser subli.
mada mitjangant una representado simbólica, cap a una -

forma de conducta socialment valorada. ” (15)

11

*

O

4.- PARANGONACIÓ TIPOLOGICA PRIMARIA II. (4-7 ANYS)

Un deis altres aspectes comuns d'algunes figures de Miro i

deis nens, és el carácter asexuat. Segons Kellogg:
"Els elements anatomics que dibuixen els nens son els

pits, el penis, els cabells i 11embarás. Encara que els
nens puguin veure i coneixer l'anatomia de l'home i de

la dona, certament no es fomenta entre ells -potser ni

se'ls ho permet- el desig de reproduir els signes corpo

rals del sexe, amb excepció de la llargada deis cabells.
■

Es estrany el dibuix d ur. penis en part -sens dubte- -

peí tabú deis adults ...” ( 13)
Aquest no és evidentment, el cas de Miró, que com han pogut apre¬

ciar són nombroses les figures fál.liques i encara molt mes les -

del sexe femení. Peró sí, que en el present grup.indefinit en

aquest sentit, mostra un nivell d’ambigüetat que les fan parango-
nables a les deis nens, propiament asexuades, per les raons esmen'
tades .

Con

cies, ve

ho fa mi

Schuster

format p

trariament, quan les condic
iem que el nen es capaq de

tjangant la tendencia erect
, ens comenta un cas que il
er Kramer (1.975) :

”... entre un grup de nens

tencia per veure qui era c

nis mes gran. L'habitació
va haver d1intervenir la p

ions de 1'

sublimar e

iva deis s

.lustra el

ent

ls

exe

pr

orn s

impul

s , no

oc é s

emblen pr

sos com M

rmalment.

e smenta t,
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En el procés creatiu del nen s

ense bracos. Paral.lelament, M

carácteritzades per la forma de bus

ma del cap sobre d'un suport rectan

que pot ser conseqüencia d'una redu

Miró, pero en canvi, les figures de

rudimentari per considerar-les mes

ment. El fet de 11 absencia de braceo

Daucher:

"...participen tan del pr

veu la seva objectivació
difícil. Se'ls hi oblida

xar, la seva existencia no

sentit, constatem que Miró es molt

sentar mans i bracos.

orgeix tambó un tipus de

iró mostré figures simila

t, en les que destaca la

guiar o triangular rectil
cció esquemática en el ca

ls nens mostren un tra$at

o tan evolucionades grafi

s i mans és interpretat p

océs creatiu, que peí que

representativa resulta la

perqué, en el moment de di

és conscient."( l6 ) En a

sobri també, alhora de re

figu-

rs , -

for-

inis ,

s de

molt

ca--:

er

es

més

bui-

ques t

pre-

Com a contraposició, hi ha altres figures que enarooren

unes mans solars radiants, que semblen voler manifestar vigoria,

i que es donen naturalment, en un nivell molt més evolucionat
del procés creatiu (6-7 anys). Aquí Miró, també mostra l'esquema
palmiforme semblant, al que manifesten els nens.
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5. - PARANGONACIÓ TIPOLOGICA PRIMARIA III. (4-7 ANYS)

L'émfasi. l'accentuació, la deformado o exagerado de dife-

reats punts o árees del eos constants, que superen el convenciona

lisme formal-proporcional del eos, ens porte a considerar 1’inte¬

res de Miró envers l'especte emocional, mes que no pas el formal.

De la mateixa manere, per Schuster i Beisl:

"Els nens solen escollir com a models per els seus di-

buixos els objectes deis seu entorn inmediat. Aqueste

elecció no ve determinada per la complexitat de 1' ob-

jecte , sino per 1'interés que desperte en el nen. Pero

aquest interes no és dirigeix a l'especte formal, ja -

que en aquest cas l'adult hauria de reconeixer també
en el dibuix, l'objecte representat, el que, malgrat

tot, no passa; el nen, mes bé, está unit a l'objecte

representat en una forma emocional."! 17 ) Per aquest

motiu, segons on se centra el seu interes de 1'entorn o de les

persones que l'envolten, a la vegada que va assolint nivells
d'aprenentatge i de maduresa per tant superiors, representará —

les figures d'un tipus o d'un altre, destacant un aspecte o un

altre. Aqüestes variables tipológiques, són presents en els per-

sonatges de Miró. Vdem-ne altres exemples:

Cap ais 5-7 anys, hi ha un predomini del eos envers el cap,

que reste insignificant (d'agulla) per contra de la preponderán-
cia de la resta del eos. Miró, té caps d'agulla amb cossos on sen

bien configurats per a revelar el sexe flamejant.

Com a contraposició deis 4-7 anys, sol abundar els caps

grossos. Com hem dit abans la proporció s'orienta per alió que es

considera més important. En un primer nivell, els caps no són ex-

plícits internament. De mica en mica, aniran formalizant i donant
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expressió al contingut. Miró, té auténtica o

a vegades s'imposen com a centres de la comp

passa, és que per la seva condició d'adult,

considerar interessos contraposats alhora, si

o bé per extratégia compositiva, fent cohabit

pai temporal, caps d'agulla, caps grossos, fi

figures sense mans, amb altres de grans palme

Si bé, en l'epigraf I, hem considerat le

com a exponen d'un inici d'abstracció primári

traposició unes figures, en el que els cossos

di d'un contorn unic. També aqueste variable
en el repertori deis personatges de Miró.

sesió pels caps, que

sició global. El que

é la capacitat de —

gui per necessitat,

ar en un mateix es-

gures filiformes, —

lis, ete . etc .

s figures filiformes,

a, tenim com a con-

són modelats per me

estructural, es dona
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6.- PARANGONACIÓ TIPOLÓGICA PRIMARIA IV (4-8 ANVS)

Quan el centre d'interés, gira entorn de l’altura de les per

sones, fa que es vegin mes altes del compte. No oblidem que el -

punt de vista del nen, per la seva reduida estatura, li fa perce-

bre 1'entorn en un perspectiva quasi de granota, per tan, atípica
des del punt de vista de l'adult, que origina un allargassament

de les extremitats de les figures, o bé un estirament excesiu del

tors, en les representacions. Miró, sense que pugui justificar el

punt de vista esmentat, igualment manifesta 1'augment d'al^ada,

expandint principalment el tors.

Segons R. Kellogg:

"La figura humana mandaloide encaixa pefectament en un

cerclecreuat , amb cap, bracos i carnes en equilibri —

com la creu i tot el conjunt dins d'un cercle o d'un

oval."( 18 ) Nosaltres preferim anomenar-les figures —

d'equilibri binari. Característica tipológica aquesta, que reque-

reix una visió frontal de les figures, i que Miró satisfá.

El personatge de la litografia

ment de figures mandaloides o d'equi

ques que mostren els bracos caiguts.
els extén d'aquesta manera, quan vol
Miró evoca mes avial lliurament.

B-20, que acompanya 1'agrupa

libri binari, és de les po-

A la vegada, el nen tambó
evocar el Sol, encara que

Les figures d*estructuració radial, comporten un contorn —

circular implicit, que explica les distorsions. Aquest tipus de

figures són anomenades per Kellogs bailarines (19 ), per la

suggeréncia a la dansa. Pero a nosaltres ens ha cridat l'atenció,
l'actitut expansiva, elevada deis bracos, i especialment 1'ingra-
videsa, especies tots ells, tan tipies de Miro.
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7._ PARANGONACIÓ TIPOLÓGICA PRIMARIA V. (4-7 ANYS)

L'origen del primer dibuix infantil, després de les correspo

nents etapes del gargot, es manifesta per medi del diagrama oval,
amb les respectives variables que aquest permet. La primera for¬

ma tancada vol expressar, o millor dit sintetitzar la figura sen-

cera, que pot encaixar també dins d'altres patrons formáis básics.
Posteriorment li creixeran apéndix i se li agregaran elements ex-

plicitius, segons l'atenció o preocupació que despertin en el nen

els diferents sentits.

El cas és, que els rostres de Miró, si bé encaixen dins

d'uns esquemes morfológics básics molt mes clars, com hem pogut
veure en el corresponent análisi del primer capítol, a mes a mes

encuadren amb el diagrama deis rostres deis nens de & k anys .

Kellogg, ens revela un aspecte del procés creatiu important:

"Segons les meves observacions, els troncs solen afe-

gir-se al cap. Quan s'afegeix el cap al tronc, la fi

gura resultant sol semblar un animal mes que una figura
humana."(20 ) De totes maneres, és freqüent en el nen,

que utilitzi una creu grega, o llatina per a sol.lucionar el

troc i bragos alhora, mentre que Miró, en aquesta disposició
no hi és adepte, exceptuant els casos de figures totalment fili¬

formes o de pal pels nens, on llavors sí que mostra la forma de

creu. Habitualment, els bragos de Miró apunten cap a dalt, cosa

que rarament fa el nen, si no és en les figures radiáis, tal com

considerat en 1'anterior epigraf, i encara molt excepcionalment.

Aquesta particularitat direccional de les extremitats supe-

riors de les figures mironianes, és 1'única que hem constatat ,

que es contraposi de les expressions tipológiques del nen.nen
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8.- HIPÓTESI MORFOGÉNICA

3 02

En el dibuix infantil, varis psicólegs i pedagogs han espe-

culat sobre l' ordenado gráfica segons l'evolució deis diferents

carácters. Dintre de tot, les probabilitats de fixar un ordre co-

herent del llenguatge gráfic del :ien, es pot copsar bastant bé en

el sentit que es pot medir en el temps, les corresponents trans
formacions. Tot i així, sembla improbable poder definir un model

evolutiu exacte. Per a lograr-ho s’exig iria un seguiment individua

litzat, profund, i que abarques la totalitat de la producció grá¬
fica del nen.

R. Kellogg,ha organitzat a partir deis primer

gestalts representant l'evolució probable de les fi

( 21 ) Ens els estudis filogenics del segon capítol
constatar els antacedents d>' alguns grafismes de Mir

nen en la decada deis vint i primers anys trenta,el

met determinar un cert ordre d'aparició en el procé

gargots, unes

gures humanes.

, hem pogut -

ó , que s ' or igi_
»que ens per-

s .

Si considerem globalment els diferents nivells de parangona-

ció tipológica i donats els estrets vineles morfológics que s'es-

tableixen, podem comprovar una vegada mes que els nivells evolu-

tius que proposa Kellogg s'ajusten bastant ais nivells d'apari¬
ció cronológica deis diferents carácters gráfics de Miró. Deis on

ze nivells caracterológics definits, els quatre primers es donen

intercaladament o s'interrelacionen entre sí formant un bloc, que

queda constituit per elements gráfics que podem anomenar autónoms,
mes bé simples. La resta de nivells, formen un bloc mes complexe

d'estructuració. En síntesi tenim els següents nivells:

l._ Tragats gargot e jant s : clarament manifestats mitjancjant les -

textures, sinónimes d'alguns gargots infantils. També deis gra¬

fismes que hem anomenat mixtes per la indefinició objectual, i a

mes a mes els ideogrames.
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2.-Grafismes geometritzants: primers esquemes gráfics d'encreua-

ment, radiació, i els mes polemjcs, obtinguts per la conexió bi-

puntiforme, conseqüéncia d'haver seguit un procés molt accentuat.

3»- Combinacions i estructuracions: caracteritzats per grafismes

mes móbils i per estructuracions d'origen objectual, pero trans-

formades de tal manera que ha perdut el carácter significatiu,

en alguns d'ells.4.- Figures expansives: compostes per elements que d'alguna mane

re están previstos d'apéndixs, a vegades naturals , a vegades arti_
ficiosos, i a vegades simbólics. Si bé els grafismes esmentats,

es donen en anterioritat a la Serie Barcelona, els que venen a -

continuació són inedits. D’aquí que hagim marcat una doble línia
divisoria.5.- Rostres: de tipologia propiament inedita, que corresponen a

1'etapa de les cares i figures solars deis infants.6.- Figures humanes fonamentals: de carácter filiforme que corres

ponen a les de tipus de pal infantil.7.- Figures filiformes: mes evolucionades i que capten les tres

parts del eos: cap, tronc i extremitats.8.-Figures acotades: o figures tipus bust, sense braqos, que tam

bé es donen en una etapa infantil.

9*- Figures corpóries planes: en les que hi ha un domini mes equi

librat de la magnitud de les diferents parts del eos, delimitant

clarament unes árees.10.- Figures amb atributs: on els signes externs adquireixen una

forta significació, básicament centrada en els sexes.11.- Figures de generació global: que ultrapassen la bidimensio-

nalitat delimitada per parts o árees, per passar cap a una estruc

turació global per generació continua linial en l'espai.
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9 »-CONCLUSIONS.-

Sense pretendre 1'existencia d'una influencia direete amb

l'idiolecte del nen, pero sí una atracció o captivació probada per

la conservado de dibuixos de la seva filia Dolors, en els carnets
de notes de l'any 1932. Aquesta descoberta significa quelcom mes

que admiració, i investigar l'abast de les seves conseqüencies,
és encara un problems pendent, pero de moment nosaltres podem

assegurar un determinat tipus d'inferencia de l'ideolecte esmen-

tat, així com també d'altres com podrem veure mes endevant. De mo

ment podem apuntar el següent corol.lari.1.- L'existencia de signes propiament primáris en el seu idiolec-

t e .2.- Encara que sense el concepte semántic d’alguns signes, el nen

engendra paral•lelament,estructures idéntiques.3.-Aquesta correspondencia morfológica s'inicia ja ais tres anys

de vida, i continua fins els set, on pels resultats de les imat-

ges, hom ha de pensar amb una paral.lela visió espaial i formal

planimétrica deis cossos.4.- Els esquelets o esquemes estructuráis de les etapes infantils

que defineixen diferents tipologies, encaixen amb el mateix carác
ter sincretic i configuracional•5.- Els trets d'aquestes tipologies que hem recapitulat són les

senyals següents: la filiformitat, 1'encaix circular, la confor¬

mado básica triangular, la mínima expressió de les extremitats,
la magnificado de íes testes, la mutilado deis bracos, l'asexua

litat d'un sector de figures, la radiado solar de les mans, la
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dilatació deis tronos, l'unificació de les parts del eos formant

un tot, els caps d'agulla, l'allarguissaraent deis esquelets, i -

1 ' es tructuració radial de les parts del eos.

6.- Tanmateix ,podem identificar l’actitut deis bracos, fins el
t

nivell horitzontal, disposició típica de l’idiolecte del nen, en

canvi aquesta no passa al nivell enlairat o arborat vindicant de

Miró.

7.- La hipótesi d'una influencia idiolectal, resulta tácita a ni

vell d'imatges, i la correspondencia, a mes de les senyals esmen

tades, carológica, fa que les diferents configuracions es puguin
classificar tipológicament, i una vegada mes la identitat compa

reix segons cadascuna de les etapes evolutives del llenguatge de

preescolar.
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CAPITOL V

VARIABLES GRÁFIQUES DE LES MAQUETES DEL 1939 AL TIRATGE DE

1944
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n._lNTRQDUCClO.-

Si fins ara ens hem mantingut diferits de la relació existent

entre les maquetes del 1959» i les proves d'estat o el tiratge del

1944, amb els conseqüents interrogants sobre 1'escala de traspás
*

d'ambdos nivells, i possábles variables o transfórmacions entre els

primers dibuixos i les impressions, a 1'accedir ais arxius de la
x

Fundació Miró,se'ns han aclarit les incognites. De totes maneres,

i grácies a la publicació d’alguns carnets inédits, a priori, hem

pogut fer una incursió a la filogenia morfológica deis signes i
deis carácters gráfics mes destecats. Referent a la Serie, en - -

aquest sentit, semble no existir cap carnet or. poder apreciar el
fet o la fase projectual coir en moltes altres creacions, entre —

elles per exemple les pintures "El pages catalá" 1923-24, "La mig-
diada" 1924, "Interiors holandesos" 1928, "Retrat d'una dama en

1820" 1929, "La reina Llulsa de Prusia" 1929, "Le. Forr.arina" 1929

o varies pintures del 1953 extretes de ccllages preliminars; deis

quals es conserven dibuixos preparatoris i reflexions que perme-

ten percebre irillor el fet plástic. Tampoc hi ha altres refer^n-

cies escrites que ens puguin aportar i ampliar les dades,que les
propies de les maquetes del 1939»

Davant dones, de la

compta la magnitud de la

timonis gráfics d'altres

de menor dimensió, donat

Miró, recordem l'anotaci

"Una vegada di

da de fer-les

ra ben 11iure,

ticament." (1

nucios, resulta estrany

manca d’informació previa,

Serie, els antecedents exis

obres conterrporáni es , cois 1

el carácter previsor i anti

ó del seu quadern:

buixades, i després d'una 11

reposar, dibuixar-les jo, pe

simplificart formes, i enri

) És a dir davant d'un tempe

que no hi hagin mes referénc

tehint en

tents de tes¬

es esmentades

cipador de

arga tempora-

ró d ' una isane

quint-les poe

rament tan mi_
ies sobre una
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sobre una obra de tal envergadura.

Tot i així, hem pogut constatar que el tamany de les maquetes
es idéntic a les de les preves d’estat, dones van ser calcades

directament per passar-les a la pedra litográfica, i després impre^
ses en paper Torres Juvinyá al Taller Miralles de Barcelona. Les

maquetes B-42, B-43 i B-48 no es troben en els arxius esmentats, i
les B-24, B-30, B-34, B-37, i B-43 el seu estat és precari, trobant

se algunes d’elles esquinQades.

Les maquetes tot i ser calcades» algunes d’elles, difereixen

bastant del resultat imprés. En resum les diferencies fonamentals

entre les maquetes del 1939» any en que Miró es trobava a Varengue
ville, i per tan hem de suposar que les va dibuixar en aquesta ciu
tat , i les proves d'estat del 1944, són les segiients:1.- A les maquetes hi solen mancar les empremtes, i en canvi en el

tiratge hi apareixen.2.- Varies impressions com les de les partitures, així com les d'un

anagrama d'Andraix, i carácters gráfics pur.tiformes , i zones sen-

sibilitzades texturalment, en el tiratge queden alleugerits.

3»- Molts deis ideogrames de les maquetes densos i gruixuts di^on-
ter. en el tiratge, filiformes, així com també n'apareixen de nous

que són inexistents a les maquetes.
4.- En general la intensitat deis tragos i la tonalitat deis om-

brejats i textures, a les maquetes resulten eirpal. lidits, mentre

que en el tiratge sorgeixen mes intensificáis.

lidits, mentre
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-CONTRAST D'AMBITS.-

NQ.Lit. MAQUETA DEL 1939 P/E. I TIRATGE DEL 1944

B-l -Manca empremta central -Manté la identitat deis al -

-Ideogrames morfologicament tres sj-gnes grafics.
diferents•

%

B-2 -Impressió d'una partitu -Tant la impressio de la
ra a la part inferior • ; partitura com del anagrama
dreta. d1Andraix, són practicament

-Impressió de 11 anagrama inapreciables,
d'Andraix a la part su¬
perior esquerra en posi-
ció vertical•

B-3 -Impressió d'una partitura -Serse impressió de la par-
a la part central. titura.

-Sense ideogrames entorn -Amb ideogrames entorn del
del centre. centre

-Figures inferiors ombreja -Sense ombrejar.
des .

B-4 -Sense empremtes. -Amb empremtes•
-Textores suaus i subtils -Molt marcades i intenses.

-Transformació morfológica
de l'únic ideograma.

B-5 -Manté la identitat deis ca-
racters grafics i corr.posi-
tius .

B-6 -Sense empremtes. -Amb empremtes.
-Ideogramas a punta de -Ideogrames linials filifor-
pinzolí grnixuts. mes.

B-7 -Sense empremtes. -Amb empremtes.
-Contorns marcadament pun -Puntejat del contorn mes

tejats. discret.



LITOGRAFIAB-2 MAQUETADEL1939 63'5X44cm.

P/EITIRATGEDEL1944 70X53cm.



LITOGRAFIAB-3

P/EITIRATGEDEL1944 70X53cm.

MAQUETADEL1939 63'5X46'5cm.
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LITOGRAFIAP-6 MAQUETADEL1939 62'5X47'3cm.

P/EIT1RATGEDEL1944 70X53cm.
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