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ORGANITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES FENOMENOLÓGIQUES.-

En la valorado deis fenomens que acabem d' estudiar, hem de

diferenciar, a 1'igual que hem fet en les configuracions, tres n¿
vells d'organització d'aquests a l'espai;l) Endogen, 2) Exogen,i
3) Endo-Exogen•

1*- Aquells que s'acreixen de dins enfora, o que es formen o en¬

gendren a 1'interior d'alguna configurado o estructura de la

qual en són dependents. Les variables que s'ajusten en aquest ti-

pus de zones o árees representen el 36% de la totalitat diagnosti_
cada .

2.- Aquells que s'originen o formen fora d'altres configuracions
o estructures i per tan no en depenen directament, quedant ubi-
cats d'una forma lliure en l'espai del camp visual. És la zona

on es desenvolupen els arguments de major profusió compositiva,

significant el 51% deis fenomens, és a dir, practicament la mei-

tat d'aquests, tenen lloc o es detecten en zones del camp visual

que no depenen directament d'altres estructures configuracionals,

3»- Aquells. qup participen d'ambdues propietats, per tan depenen

de 1'influencia deis dos ámbits definits com a dins i a fora, ocu

pant posicions intermedies. Aquesta variable representa el 13%
deis restants diagnóstics.

A mes de les variables organitzatives esmentades, podem cons

tatar les següents característiques:
1.- Ressaltants: Comporta técnicament que es destaquin sigui per¬

qué sobresurten, o bé peí constrast o conflicte que plantegen.
Encara que el ressaltament impliqui contrast, el primer exigeix

que en cada unitat compositiva hi hagi un element dominant segons

la Llei de 1'ordre (funció compositiva resolta per medi de l'uni-
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tat), comportant a la vegada per part deis altres elements, una

subordinado.

"
. . • establir

d'atracció signif
nitat necessaria.

Segons S.M. Eisenstein:

"Les estructures

musicals, dramáti
es governen quasi

tagónics, units p

Aquesta caracterí
de l'ordre compos

ta podem constatar que 1'id

lisi deis fenomens estudiat

són clarament ressaltants.

en cada composició un punt principal
ica obrar amb lógica per a obtenir l'u-
M ( 66 )

compositives clássiques de les obres

ques, cinematográfiques i pictóriques
sempre per l'unitat deis elements an-

er una contrastant unitat de conflicte.

stica sembla ser una constant esencial

itiu general..."(67) Si bé a simple vis
iolecte és fortament contrastant, 1'ana
s ens evidencia que, un 23% d'aquests

2.- Contrastants: El constrast és creat per 1’interés del conflic¬

te i de les tensions que governen entre els elements particulars
de la composició. Aquesta característica representa una incidencia

notable, dones hem calculat que es donava en un 57% deis fenomens

estudiats•3.- Unificants: Un 20% deis fenomens, creen per medi de la conexió

visual, un sistema d' inter-relació entre diferents parts, que col-»
labora en l'ordre compositiu segons la llei de l'unitat. (propugna
l'unitat, com a fi ultim de tota organització de forces)4.- Manipulants: Varies són les técniques que diferents fenomens

aporten per incidir transformant d'alguna manera els components

idiolectals, donant-els-hi unes significacions especiáis. Per la

seva importancia que és del 60% deis diagnóstics, les técniques ma

nipuladores són tractades a part,conjuntament amb els principis or

denadors•
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73- RELACIONS ENTRE TÉCNIQUES MANIPULANTS I PRINCIPIS ORDENADORS.-

Dins de l'extens

teritzen per la seva

vell configuracional

fenomens, ja definits

palment: l'inversió,
plicitat, la distorsi

repertori fenomenológic ¿i' hi ha que es carac

implantació manipuladora, actuant tant a ni-

com en el especificament compositiu. Aquests

, que tenen propietats técniques , són prind
la transposició, la compenetració, la multi-

ó, el desplaqament, i la sintetització.

Per altra banda els principis ordenadors que controlen com-

positivament el camp visual són:1.- L'eix o línia entorn de la qual es disposen les configuracions.2.- La simetria o distribució equilibrada de signes.3.- La jerarquia o relevancia d'algun signe en virtut de la seva

forma, tamany, situació, etc.4.- El ritme/repetició o utilització de correspondencias organit-
zades d'una serie de signes.

5«- La pauta o regularitat que serveix per a reunir, acumular i

organitzar•

6.- La transformació o procés que altera en algún sentit la con¬

formado inicial o establerta, constituínt un deis agents manipu
ladors mes importants.

La relació que es planteja entre els dos nivells esmentats,
es dona segons varies intensitats,que nosaltres hem reduit en dos

(punt gros i punt petit), i com a conclusions mes destacades del

diagrama matriu que acompanyem, podem assenyalar:1.- Que el desplaqament afecta esencialment els eixos.2.- Que l'inversió és l'acció que provoca la simetria, d'una manera

mes clara.3.- Que 1'accentuació és l'estrategia principal de la jerarquia.4.- Que la multiplicitat organitza majoritariament el ritme/re-

que altera en algún sentit la con-

constituínt un deis agents manipu
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petició•5.- Que la compenetració, s'instaura com a pauta compositiva.6.- Que la transposició, així com la distorsió i la sintetització,
marquen la pauta de la transformado.7.- Que la transformació i la jerarquia, són els principis orde-
nadors que intervenen en mes tecniques manipuladores.8.- Que la pauta participa en quatre modalitats manipuladores.9.- Que l'eix i la simetria participen només en tres fenomens ma-

nipuladors.10.- Que el ritme/repetició, és el principi menys influient de
totes les tecniques manipuladores i compositives en general.



8¿f
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74.- CONCLUSIONS . -

Els diagrames de barres horitzontals deis diagnóstics emesos,
ens permet destacar endogenament els següents aspectes:

- La compenetració parcial de zones extremes o puntes entre cossos

configuracionals, formen encaixos concentrics que són enfatitzats
fins a l'extrem de convertir-se en nusos de tensió.
- La simultanextat direccional deis cossos, frontalment el tronc,
i lateralment les testes encarades a dreta i a esquerra, alhora, -

tot mantenint la visió frontal, ens suscita la dualitat o dicoto¬

mía de les configuracions•
- En la contraposició angular i curvilínia, encara que hi hagi una

tendencia marcadament angular, serveix perque els punts aguts con-

trarrestin i equilibrin les parts corbes.
- La sinectica és la clau de l'obtenció d'aquelles imatges, que peí
seu esquematisme diventen formes irreals, pero en el fons vivents,

que son la conclusió d'un proces de desobjectivització, ( recordem
les configuracions previes a la Serie Barcelona de 1'any 1933» on

en les pintures, Miró se servia previament d'uns collages prelimi-
nars ( 68), i ocasionalment en aquests moments podem apreciar di-

rectament un exemplar a la Galeria Joan Prats amb motiu de la mos-

tra titulada "Collage" ). Peí metode distorsionador, és capaQ d'e¿
quematitzar a uns nivells únics, ocultant 1'anécdota i el detall -

per quedar-se en 11ésséncia d’alló que fa l1estructura objectual,

un ser quasi bé vital.
- L'expressió de la vitalització en els seus nivells mes punyents,

passa per la caracteritzacio fisiognomica deis personatges, amb -

els seus ulls orbiculars, agut dentat i accentuats ennassats.
- En el proces sinéctic, es destaca 1’anamorfisme, com un deis —e

trets fonamentals de la vitalització o organicitat deis personat¬

ges, tot accentnant o suprimint alhora diverses faccions formáis.
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- Com a culminació de la capa

i a codificar uns signes de c

en sí un llenguatge a la mane

mil podem citar 11escriptura

de P. Klee).(69)
- L’ancoratge triangular, bas

suport de la majoria de rostr

centralitat deis troncs deis

ca del llenguatge deis signes
tiu mironiá•

citat d'oc

aracteríst

ra de líni

d'aparienc

e de molte

es i trian

personatge

, un deis

ultació s'arriba a descobrir

iques propies que conformen
es objectuals, ( com a sí-
ia alfabética glagolítica

s figures, la circularitat

gulació, rectangulació o -

s, formen la base geometri-
més gravats del proces crea

A nivell exogen, es remarquen els fenomens que segueixen:
- La polaritat, es planteja també de forma general al crear-se

una diferenciació entre els extrems oposats de les configuracions,
tan en l'ordre individual com en l'ordre global veient-les seqüen-

cialment•

- Els enllagos o conexions de les diferents configuracions, segons

la seva tipologia, determinen el que hem anomenat fils óptics, que

ens aporten una dimensió mes globalitzadora i que culmina amb les

trames o xarxes estructuráis del camp visual.
- L'obsessiva tendencia circular, concéntrica i circumvalativa, -

definitoria de centres o nusos generadors d'energia i de tensió,en
tren en contraposició amb la tendéncia contraria o abismal, en 1 ’ ab

séncia d’elements subjectants i apoiants, que contribueixen a -

la percepció de la ingravidesa.
- En la diversitat d'agrupaments configuracionals formadors de les

oracions gráfiques, s'estableix una dialéctica constant entre les

parts del llenguatge sintagmátic verbal i nominal (parts actives).
- De la mateixa manera que 1’hiperbolisme d'escala creixent, apa-

reix el de 1'escala reduida, que com a contraposició a l'anterior,

és capag de crear en tot el seguit de composicions, una escala de

tensió, notable.
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- La dinámica, entre altres estratágies, es materialitza per raedi

deis desplagaments deis signes, provocant el desfasament entre els

eixos virtuals axials del camp, i el reais de les composicions.
- Tant la configuració estructural de la majoría deis signes, com

1'armadura compositiva global, ens defineixen un sistema centrat,
format per un camp de forces concentriques o radiáis,
- Estructuralment, l'espai es divideix segons diferents nivells -

de filtres o capes, a vegades de tres, definint-se: macroestructu-

ralment, mesoestructuralment, i microestructuralment. I a vegades
de quatre, com hem definit nosaltres, segons la seva funció públi¬
ca, semipública, privada, i molt o mes privada.

De manera semblant, segons 1'empla^ament endo-exogen sobre¬
surten :

- El contrast d'escala entre els signes personatges, i els signes

cosmics, plantegen una jerarquía entre els signes, i entre nivells
de profunditat espaial, plasmant en el sistema,un compás constant.
- El canvi de corbatura, lligat amb el procés sinectic, crea per

medi de la concavitat i la convexitat, de les entrades i sortides

deis contorns, punts d'inflexió o de forta tensió»
- Com a complement del fenOmen endomórfic de les compenetracions
tenim que, l'organitzacio de dues o mes parts estructuráis, dona
com a conseqüencia la implantació de les formes ocultes.
- Finalment, es destaca de sobremanera el contrast d'árees delimi-

tades de signes dinámics, i el de les que fan la funció de fons,
delimitades unicament pels límits del camp visual, de sentit obert

i infinit.

Quant a les característiques fenomenológiques verifiquem:
- El 60% són fenomens manipulants, o transformadors deis compo-

nents idiolectals.

- El 57% són contrastants o activadors de centres d*interés con-
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X

flictiu.

■+ El 23% son ressaltants o provocadors de centres d'atracció.
- El 20% són unificants o creadors de trames organitzades creant
un tot.

Encara que la quantificació de les quatre característiques
esmentades sigui diversa, amb un predomini notable de les manipu-
lants i contrastants, per sobre de les ressaltants i unificants,
hem d'aclarar que es tracten de trets fonamentals de l'idiolecte.

Sobre les técniques manipulants:
- Sobresurten la inversió, la transpos ició, la compenetrado, l'ac
centuació, la muítiplicitat, la distorsió, el desfasament, i la

sintetització. De totes elles, la inversió es la que en mes princi

pis ordenadors es relaciona, concretament a nivell d'eix, simetria,
jerarquia, pauta i transformació.
- Per altra banda la transformado es perfila com el principi orde
nador principal de les tecniques manipulants esmentades, i el que

menys trascendencia relacional te, és el ritme/repetició•
que
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CAPITOL VIII.-

DIAGNÓSTICS RETÓRICS I ESTILÍSTICS
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O.-INTRODUCCIÓ.-

El sistema compositiu, s'organitza segons un engranatge mes
o menys estructurat de formes conceptuáis i morfológiques, que im
pliquen una retorica:

"Per retórica en sentit ampli hem d'entendre l'art de -

parlar en general, exercitat per tota persona que parti^
cipa activament de la vida social, per Retórica en sen¬

tit estricte (Retórica escolar), l'art de parlar de les

parts (especialment davant deis tribunals), Constituit
en objecte d'ensenyanqa a partir del segle Ve. a. C.M.
( 1 )

En el present capítol es planteja el treball d'identificar -

en el text gráfic les possibilitats funcionáis lingüístico-con-
ceptuals tradicionals de la literatura. Hem estudiat les diferents

tipologies de figures del discurs, segons 1'ordre de Fontanier --

(2 ), i hem intentat trobar les correspondencies gráfiques res-

pee tives .

Tal estudi, poc habitual en el camp plástic ens ha permes peí
metode interdisciplinar, poder constatar la versemblanga de l'apor
tació de 1'experiencia literaria en el terreny de l'art, i compro
bar que en el fons tot llenguatge s'estructura segons un sistema
comunicatiu comú. Hem pogut apreciar també com les possibilitats
de la traducció eren extenses, i com en el llenguatge gráfic es

plantegen situacions morfológiques parangonables a les literáries»
No sempre pero hem pogut aconseguir el nostre propósit, que se¬

gons les propietats de les figures en qüestió, la traducció ha es

tat infructuosa, per no trobar l'adaptació equivalent en el món -

plástic. En altres ocasions, traspassar el fenómen pot resultar -

coaccionat, cosa que no neguem, pero forcar totes les possibili-

E1 sistema compo

o menys estructurat d

pliquen una retórica:
"Per retóri

parlar en g

cipa activa
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trats, era obligat si volíem arribar a desenterrar els poders de la
forma dins de la grafia de Miró.

Evidentment, només hem fet una incursió, i les possibilitats

;són encara molt mes ámplies, tan en general com en particular, de
totes maneres creiem que els vint diagnóstics o valoracions efec

tuades, són suficients per fer-nos judiciosos sobre el tema, dins
de les extenses vessants que ofereix el sistema compositiu miro-
niá •
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1.- DIAGNÓSTIC DE L'ADJUKCIÓ

Les estructures tridimensionals comporten

per a la visió, que uns termes quedin ocults per uns altres.
El cubisme va reparar en la simultaneitat, que resolgué per medi
de la juxtaposició de varis membres d'un mateix terme, alhora.
A la litografía B-42 per exemple, observem interessanment - - -

com 1'estructura ambigua del personatge format per dues meitats

oposades, la superior vista anteriorment, i 1*inferior vista pos

teriorment, planteja quelcom similar, al recordar-nos mitjangant
el signe del sexe femení en el terme comu de les natges quan teo
ricament seria invisible per aquesta última part. L'efecte d'unir
auxiliarment aquí és patent, de la mateixa manera que 1'etiqueta
que acompanya un producte.

Paral•lelament la posició superposada de 11 estrella poligo¬
nal de cinc puntes, sembla també adjuntar-se, peré la diferencia

está en qué es tracta d'un terme que no és comú morfologicament
al personatge, i per tant és limita a superposar-s’hi.

2.- DIAGNOSTIC DE L'ALITERACIÓ

Si partim de la base de que el so vocálic o consonántic és

perceptible o transposable a termes formáis, o que aquest a més
a més de les seves propietats contenen implicitament un so, po-

dem constatar que la repetició d'un terme formal dins d'una con

figuracio pot produir un fenomen similar» Segons Fontanier:
"L' aliterado, anomenada també -Parachrése-, és una e¿

pécie d'onomatopeia en varis mots, produít peí joc de

certes lletres o de certes sil.labes." ( 3 ) En aquest
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sentit, a la litografía B-7 entre altres, podem apreciar la re¬

petido morfológica de les implantacions deis ulls orbiculars,

que per *nou vegades consecutives sembren la configurado del per

sonatge, fins a l'extrem de crear opticament l'efecte literári
de 1'eufonía o de la cacafonia a la composició. Com defineix Fon

tanier, es crea en el nostre cas, un joc de formes i de recorre-

guts visuals condu’its peí contorn de la configurado contenidora.

5,- DIAGNOSTIC ANAFÓRIC
Donat el carácter dominant en el llenguatge mironiá, deis -

, i
estels, i el produir-se la repetido d aquests, d* alguna manera

encapgalant tant la part superior com la inferior de l'enunciat

compositiu de la litografía B-35, l’efecte resultant des del punt
de vista retóric és paral.lel al de l'anáfora. Inclús podem afiri '

mar que Miró empra la técnica anafórica en moltes composicions -

mitjan^ant els ulls orbiculars, que sintácticament també dominen

i constitueixen els imputs iniciadors de la lectura moltes vega-

des. Tanmateix, en aquest sentit, el signe del sexe femení ocu¬

pa un lloc de significado anafórica.

Per anáfora és coneguda també,"1’ascensió obliqua d’un as-

tre”( 4 )• En aquest aspecte també, tenim que la litografía B-35,
mostré dos estels emplaqats de tal manera que sembla com si 11in

ferior hagués ascendit obliquament envers la part superior.
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4.- DIAGNÓSTIC ANTITÉTIC

Entre les variables de contrast sobre dues expressions opo-
sades les mes habituáis son les que denoten per una banda, agres
-sivitat i per l'altra suavitat o afabilitat. Un exponent ciar -

en aquest sentit, el constitueix les dues figures laterals de la

banda esquerra de la litografía B-47. L1inferior, mostra atributs
de revelado o d'agressió mentre que la superior peí contrari, -

mostra atributs de bonhomonia.

El llenguat

per exemple, pod

natge de la dret

litografía B-45*
tipologicament d

Potser de forma

cador de la lito

en respecte a la

ge mironiá és antitetic per excel.léncia
em citar encara, l'actitud invocadora de

a, i la tímida i inhibida del de l'esque
A la litografía B-33 es mostren dos per

e tamany i d'expressió completament cont

encara mes marcada, tenim que el persona

grafia B-25, entre en contraposició expr

que volea.

, aixi -

1 perso-

rra, a la

sonatges

raris.

tge invo

essiva -

5 . - DIAGNÓSTIC APOSTRÓFIC

Com acabem de descriure, a la litografía B-25, a mes a mes

de plantejar-se la contraposició esmentada, el personatge prin¬
cipal, sembla invocar en un discurs a un ésser real o imaginari,
en finalitat interpel.ladora. Per a Fontanier:

"L'apostrof que acompanya la major part de les vegades
1 ' exclamado , és aquella variado sobtada del discurs

per la qual es desvia d'un objecte, per adregar-se a

un altre, natural o sobrenatural, absent o present vi-

vent o mort animat o innanimat, real o abstráete o per

adregar-se a si mateix." ( 5 ) En el nostre cas evi-

denment, no disposem d'arguments suficients com per determinar
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q\ii s'adrega. Nosaltres valorem basicament l' expressió que emana

deis carácters formáis d'esperit invocador, implorador o conjura
dor .

6.- DIAGNOSTIC SOBRE LA CONJUNCIÓ

La conjunció o efecte d'ajuntar ccnstitueix una de les es-

trategies estructuráis básiques de 1'organització configurado
nal de manera que les propietats de cadascun deis signes enun-

ciats son bescanviades mutuament, resultant una nova configura-
. *

CIO .

Si repasem els diferents agrupaments tipologics configura-
cionals, podrem observar que la combinado de dues variables ti.

pologicament familiars o diverses es combinen entre sí habitual,

ment» Entre les combinatóries existents, podem destacar la con¬

junció de la litografía B-40, on la configurado poligonal s'a”

-junta amt la curvilínia, adquirint conjuntament una nova sig¬
nificado .

Per medi de la conjunció s'obté el fenómen anomenat encaix

concéntric, ja estudiat en els diagnóstics fenomenológics, i qu
i , .

constitueix el ñus d unió d aquesta. De la mateixa manera tambe

es produeixen els encadenaments.

7.- DIAGNOSTIC DE L’EL.LIPSI

Si literariament l'el.lipsi consisteix en la

mots necessaris o com diu Fontanier:

"Consisteix en la supressió de paraules

supressio de

que serien ne

fenómen anomenat encaix

ics fenomenológics, i que

la mateixa manera també
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cessáries per a la plenitud de la constrúcelo,pero que
son expressades de manera minimament suficient perqué
no quedi res obscur ni incert". ( 6 ) Plásticament ens

podem trobar, que membres necessáris per la total plenitud estru£
tural de la configuració, son suprimits.

A la litografía B-44 el personatge de la dreta, no tan sois
está exempt de bracos sino que també li falta la boca i la cabe¬

llera injustificadament, dones l'espai que teéricament podria ocu

par els bracos, es invadit per una taca indefinida que marca
a mes un centre intensament focal. En canvi sembla mes necessária
la presencia deis bracos i de les mans.

Paral.lelament el rostre sol ser atípic en quan el tipus
d'ull i per la supressió de les parts esmentades sense haver-hi

cap raó aparent que justifiqui la seva abséncia.

8.- DIAGNÓSTIC DE L'ENUMERACIÓ

L'activitat del camp -visual es compon de diferents nivells

jerárquics configuracionals. Entre les configuracions de menor -

protagonisme, figuren aquelles que es mostren successivament i ra

pidament, i que es refereixen a una mateixa idea, deterrainant en

el camp una serie de punts que marquen un ritme. Aquest és el cas

de la litografía B-26 que entre altres, mostra la figura de 1'enu
meració mitjan^ant una serie de taques, tipus emprempta disemina-
des peí camp.

L' ordenado repetitiva deis signes enumeratius no és pas lí
nial, sino complex, dones no apreciem cap criteri ordenador deter

cessáries per a

son expressades

no quedi res ob

podem trobar, que membres

tural de la configuració,
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minat, cosa que fa pensar que es limita a omplir els espais resi-
duals.

9.- DIAGNÓSTIC EUFEMlSTIC

De vegades, resulta difícil trobar la correspondencia justa
entre les figures propiament literáries, i moltes situacions co-

municatives que es plantegen píasticament. Segons alguns autors,

l'euferaisme, designa alguna cosa desagradable, inoportuna, etc,
amb una expressió amable. Josep MS de Segarra, referint-se a un

grup de nudistes escriu: "...sobre l'herba mes cándida una terbola

i rosada confusió de deformacions pectorals i glúties",( 7 ) ens

recorda la composició litográfica B-39, en el sentit de que el -

mig d'un marc sentimental, romántic, i cándit, xoca veure-hi 1'ex
-posicio de les natges d'un personatge que esguarda tot esporu-

guit. Les formes glúties resulten amables, i son sutilmént perfi
lades amb la forma del cor. Aquesta contraposició, ens ha fet —

concebre l'última imatge, inoportuna com l'imatge terbola i rosa

da que al.ludia Josep a de Segarra. En aquest sentit podem gra-

ficament constatar,com també es pot plantejar una situació eufe

mística en el camp plástic.

10.- DIAGNÓSTIC SOBRE LA GRADACIÓ

La gradació a nivell d'imatges, implica 1'enumeració progre

ssiva d'estats, condicions i termes que creen habitualment una d^
ferenciació de densitat, i una escala de tamanys, com és el cas

de la litografía B-3, que d'abaix a dalt, les figures van progres

sivament disminuint de tamany, i a la vegada densificant-se, pro

duint com a conseqüencia el fenomen de la profunditat.
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Per altra banda, la figura que s'estableix, coincideix amb

1'índex de profunditat de Leonardo, segons el gradient ja estu-
diat en el capítol de diagnóstics fenomenologics•

11.- DIAGNÓSTIC HIPERBÓLIC

L'anamorfisme, és conseqüéncia entre altres accions que ac¬

túen sobre els signes, de l'augment o disminució exagerada de —

les proporcions. Per a Fontanier:

UL'hipérbole augmenta o disminueix les coses per excés
i les presenta per sobre, o be per sota del que -

elles són, visualment no enganyen, porten a la mateixa

veritat, i atreuen peí que diuen d'increíble, que és -

el que les fa realment creibles". ( 8 )

L'liipérbole es destaca com a figura retorica, per la seva -

evidencia anamórfica, i per 1'ús que Miró en fa, que conjunta—
ment amb la metáfora es troba de manera constant a la majoria de
les composicions. Com exemples podem assenyalar la testa eréctil
de la litografía B-28, la voluminosa, de la litografía B-24, i
la nasal, de la litografía B-l6.

12.- DIAGNÓSTIC SOBRE LA INVERSlO
Figura literaria de gran evidencia que es dona també gra

ficament, i que determina una diferenciació oposada direccional-
ment de les oracions gráfiques. Segons Fontanier:

"Consisteix en un arranjament de les paraules posades al
revés o inverses, en relació a 1'ordre, on les idees se

succeixen en l'análisi del pensament" (9 )
Es troba en 11 composicions , és a dir en el 22% de la Serie.
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12.- INVERSIÓ

I

11.
I IAIC LLOSA I. U1CHOU4

INOPORTUNITAT ?

9.- EUFEMISME

Barcelona»

10.- GRADACIÓ
OKA *
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13,- DIAGNÓSTIC METAFÓRIC
La reducció morfológica, sembla que porti a crear tot sovint,

l'arbitrarietat, per altra banda no és tampoc estrany l'utilitza-
ció estratégica de la figura metafórica, tenint en compte la famji
liarització de Miró en tot allb que significa surrealisme. J. F.

I
Lyotard, quan glossa sobre la metáfora, recorda les paraules del
Manifest Surrealista dé Bretón:

"Per a mi, la imatge mes forta, és la que presenta el

grau d'arbitrarietat mes elevat, no ho amago; la que —

exigeix mes temps en traduir-la a un llenguatge práctic,
ja sigui perque conté una enorme dosis de contradiceions

aparents•.."(10 )

Sobre la metáfora s1 ha dit que, té com a objectiu vitalitzar
la poética, s'ha dit que en sí,és una comparació abreviada, pero

per a Hegel:

"El verdader sentit de la dicció metafórica ha de cer-

car-se més haviat, com per a la comparació, en la neces-

sitat que senten la imaginació i la sensibilitat, una en

^ desplegar la seva potencia, l’altra en revelar la seva

intensitat, per la qual cosa no s'acontenten amb 1'expres
sió simple, vulgar o comú." (11)

La combinació de vari

pas difícil identifica'ls

cament quasi bé totes les

frontable o parangonable,

inqüestionables del seu vo

lacio, encara que d*alguna
en altres capítols.

s elements en un de sol, no ha estat —

a Serie Barcelona. Es diría que practi-

imatges contener aquesta cárrega conr

si més no al menys, aquelles que són -

cabulari iconográfic. Veieu-ne una re¬

manera ja estudiades morfologicament
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1.- Sol-testa: El Sol és com un cap, i
mes hem considerat la primera relació,
Itots els caps són solars)

el cap és
donat que

com un sol. (No-

d’alguna manera

3%

2.- Sexe-aranya: L'esquematisme
sexe com una aranya• Consideren!

de la pelussa pubiana
només els signes de 6

fa veure el

cilis•..18%3.- Boca-sexe: La transposició del carácter sexual a la boca fa

evident l'especte erótic 3%4.- Boca-bec: El xiuxiueig de l'ocell surt de la boca de la dona?

Símil:ME1 cant de la cotxa blava al migdia i la bonica noia

saltant a corda, a 11 hora de sortir el sol davant l'oceá Atlantic"

( 12 ) Títol descriptiu d'un projecte 10%

Braqos-banyes: A mode "d’un batre d'ales de coloms"( 13 ).15%6.- Bragos-llunes: El signe astral és transposat al eos huma en

forma d ' extremitat 2%7.- Peus-banyes: Sembla com si el bategar de les ales, hagués
passat ais peus 6%8.- Peus-ganxo: De vegades aquelles banyes que són ales de colom,
es transformen al tancar-se, er ganxos 5%9.- Mans-flors: Les mans diventen flors de cactus generalment,
amb bracos de trones carnosos 4%

10.- Mans-llunes: Les formes cócau-convexés llunars fan de pal¬

me lis 2%
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veixen també per esbossar els apéndix deis dits d*algunos mans .

i 1%12.-Natja-cor: El símbol del cor, amb els seus lóbuls invertits,
fan de lóbuls, pero de les natges 4%

13»- Testa-natja:També la natja segons la modalitat esmentada an-

teriorment es troba en el lloc de la testa, fent la funció de cara

de rostre 1%

l4.- Test a-ma: Formes ondulars quinarles modulen les testes com

si fossin mans 2%

15«- Nas-natja: En el ñas també s’hi addereixen els signes deis
lóbuls de les natges, adoptant de vegades la forma de trompa. 5%

16.- Nas-genitais: Les formes glandulars deis genitals suplanten
els orificis nasals , i fen del ñas sexe 5%

17»- Penis-mánega: Boques de mánegues, de vegades regalimoses,
es converteixen en un altre lloc o context corporal, en penis.12%

18.- Pits-ulls: Els pits són ulls? No, no ho són peí context, pe¬

ro de fet són ulls 3%

I així podríem anar comparant...,com el poeta: Que podria ser

una flor, que podria ser una má,que podria ser un cap, que podria
ser una natja, que podria ser un ñas, que podria ser uns genitals,

que podria ser un sexe, que podria ser una aranya,... Resumint,—
1'ordre de les cinc metáfores mes usades és: sexe-aranya, braqos-
banyes, penis-mánega, boca-bec, i els peus-banyes



513

Per cloure la inclinació metafórica que acabem de particula-
ritzar, hem d' advertir també, corr resalten aquest concepte, els -

teórics com Johnson Sweeny, que s’expressa així:
"De totes maneres, encara que Miró acceptés que la natu-
ralesa és un punt de partida necessari per a la pintura ,

un quadr^ per a ell te sempre mes de metafóric que de si¬
milar. Amb els seus pinzells está dient: Aixó és una es¬

trella, una escala, o una dona. I no: Aixó recorda una

estrella, una escala, o una dona."(l4) Encara que és pos-
sible que pensi en uns elements reais, la transformació sincrética

que el porta a una codificació gráfica, fa que s'ens mostrin

irreals, i que suggereixint elements distints.
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34*“ DIAGNÓSTIC ONOMATOPEIC
De la mateixa manera que mitjan^ant 1' adecuada combinado de

fonemes es pot aconseguir la imitado deis sons naturáis,com per

exemple el zumzeig referint-se a les mosques , gráficament "Miró -

també logra expressar el"Xiscle punyent d'una oreneta" ( 15 ) , mit

jan<jant la línia poligonal aguda que figura a la part superior de
la litografía B-35> que com a traijat, s * ha estudiat en el primer
capítol de Configuracions, morfogénia i tipologies.

15.- DIAGNÓSTIC DEL PARAL.LELISME

La reiterado de dos o mes tragats amb petites variacions o
la disposició d'aquests segons una ordenado simétrica, és com e¡*

manifesta. El paral.lelisme de Miró no es dona pas en la disposi¬
ció simétrica de les parts, sino en 1'aparellement de signes fa-
miliars com els dos ideogrames de la litografía B-l, o de la B-6,
entre altres.

Les variables expressives de cada un deis pits deis personat

ges femenins, de Miró, tot i mantenint una disposició simétrica,
constitueixen un deis altres exemples notables de la figura paral,
lela.

1£.- DIAGNÓSTIC FARANOMASTIC
La paranomásia, consisteix en la col.locado próxima dins de

la frase de dos vocables semblants. Serveix perqué 1’un reforci
l’altre. Des del punt de vista gráfic, consistirá dones en la -

juxtaposició de dos elements sígnics similars dins d'un mateix -

context
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A la litografía B-30, la paranomásia es manifesta per medi
del paral.lelisme deis dos ulls de la figura principal. En aquest
sentit, veiem que paral.lelisme i paranomásia es complementen.

També resulten paranomástiques les configuracions duals deis

pitams, on els dos elements pectorals apareixen en tots els casos,
segons les condicions d'aquesta figura, és a dir, proximament, va

riablement, i contextualment.

I7.- DIAGNÓSTIC SOBRE EL PARÉNTESI
La interrupció de la lectura d'un nivell estructural, es pro

dueix per 1'interferencia d'algún element, de la mateixa manera -

que, literáriament es dona com:

MLa inserció d'un sentit complert, i isolat al mig d'un
- altre que interrumpeix la continuitat amb rapport

o sense per al subjecte". (16)

A la litografía 6-34, la configurado de masa densa i inten

sa, que creua en diagonal el camp visual determina un parentesi
compositiu. De manera similar, a la litografía B-4l un altra con

figur§ció tipologicament familiar a l'anterior, compleix amb les
c ircunas tañe ies esmentades .

18.- DIAGNOSTIC SOBRE EL PLEONASME I L'APOSICIÓ

Si la figura estilística de l'aposició, ens determina plas-
ticament la juxtaposició de dos signes de la mateixa categoría,
ara tenim que, la repetido d'un signe reforja graficament l'an¬

terior, pero, determinar a quin punt el reforja o deixa de fer-ho,
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es fa bastant complex. Així
litografía B-4l, on les due

jes mostren juxtaposades, pe

alhora, creiem que la duali
de 1’individualitat, i des

rar com un pleonasme.

dones, com exemple podem dest

s conexions rectilínies punti
r tant a la manera d’aposició,
tat serveix per reforjar la pr

d’aquest punt de vista es pot

acar la

formes -

per5 —

esencia

conside-

Tanmateix els dos ideogrames que dominen la composició, són
de la mateixa categoría, encara que tinguin diferent tamany, la -

qual cosa fa que compleixin les característiques de l'aposició -

per una banda, i de l'altra també s'hi transfereix l'efecte de -

refor$, donant lloc al pleonasme.

19.- DIAGNÓSTIC SOBRE LA REPETICIÓ

La repeticio com a funció decorativa, o amb l'objecte de fer
mes contundent l'expressió, és utilitzada amb molta freqüéncia -

per medi deis estels, que com hem pogut destacar son localitza-

bles en totes les composicions.

Un deis altres signes que es dona amb circunstancies similars,
és la conexió rectilínia bipuntiforme, que com en el cas de la li

tografia B-47 apareix reiteradament cinc vegades consecutives, i
en quan a les configuracions simplement puntiformes, podem veure

que la repeticio es produeix com en tots els casos, irregularmert,
pero amb una gran forga visual.

20.- DIAGNOSTIC SOBRE LA SÍNTESI

El poder de combinació d'elements separats o ajuntats, perd
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diferenciats, de manera que formin un tot, es fonamental en el -

llenguatge mironiá. Recordem el proces sintetic de les formes ob-

tingudes mitjan^ant els collages preliminars de 1'any 1.933, on -

logra configuracions amb qualitats humanes i zoomorfiques a par¬
tir d'imatges mecanoformes i innanimades. En aquest sentit, po-
dem constatar que a mes de sintetitzar, el resultat del proces

comporta la prosopopeia com a figura de pensament, implícita.

La Serie Barcelona, sis anys després del fet esmentat se s_i
tua en un nivell sintetic menor que les pintures del 1.933, perfc
tot i així a la litografía B-48 podem observar que les extremi-
tats superior és transformen en una banya i les inferiors que¬
den reduides a la forma d'un fesol • Altres vegades el poder sin
tetitzador, és aniquilador (supressió de les parts cpm per exemple
els brapos), i en altres és geometritzant (reducció morfológica
vers uns perfils básics) .
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lector, formant un deis con-

produir, contraposant expres-

4 La supressió de

tesi, i a evitar la

1'idiolecte.

termes per medi

distracció de 1

de 1' el.lipsi, porta a la sin

objectiu que s’ha marcat

21.- CONCLUSIONS . -

L'art d'argumentar, de convencer, o de composar, es una in-

quietut natural de l'artista que el porta a manifestar-se segons

unes necessitats, amb un sistema. L'éxit de l'art prové la major

part de vegades de 1'experiencia expressiva, de l'eloqüéncia i la
técnica formal emprada per un sistema de composició.La retorica,
aporta les funcions de les variables formáis o compositives que

s'utilitzen de forma estandaritzada, moduls funcionáis o formules

formáis que funcionen i convencen en general. Aquesta experiencia
encara poc treballada en el món de la imatge,i en el de la plástjL
ca, aporta la resposta a molts deis fenomens formáis mal definits.

De 1'organització compositiva deis elements constituients

de l'idiolecte esbossats, que hem descobert, podem deduir:

1.- Molts fenomens o

plástica poden teñir

estratégies compositives
un fonament retóric.

en el camp de la

2.- L1aliteració pot enriquir simbólicament 1'idiolecte,com suc-

ceeix amb els ulls heterotopics• Comparteix paral.lelament la fi¬

gura anomenada numeració.

3 .- L1antítesi, crida l'atenció del
trastos mes estridents que es poden

sions,,actituds, o diccions.
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5 • -L ' exagerado o hipérbole , i
sament representades en el codi

la inversió són dues figures profu
de xoc visual.

6 .-Una atenció especial mereix la metáfora com a figura indiscu-
tiblement básica de l’idiolecte mironiá. Les combinacions compara

tives mes emprades són el sexe-aranya, els bracos-banyes, i el

penis-mánega• Recordem que un quadre per a Miró té mes de metáfó
ric que de literal.

7 •- La representado de sons naturals , onomatopeia es un tema

surrealista, i constitueix el fonament de varis signes de l'idio-
lecte, com el crit de l'oreneta.

3 .- Les dualitats aporten una dimensió paranomastica o de refor-
Qament•

9 •- La funció decorativa d'alguns signes també s’evidencia per

medi de la repetido de termes morfológics, i el poder de refon-

dre o suprimir detalls o excessives explicacions formáis aporta eí
carácter sintetic convenient per mantenir l'equilibri de la legi-
bilitat formal de l’idiolecte.

A mes deis esmentats que destaquen especialment, tenim altr
figures que aporten diferents característiques:
- L'adjunció, és conseqüéncia de l'esperit d'associació per cont
del de la individualització.
- L'anáfora reforja altres entitats gráfiques.
- L'apóstrof, planteja actituds invocadores.
- La conjunció, és un tipus de relació associativa.
- La gradado forma un deis indexs de profunditat que propugnava

Leonardo da Vinci.

lment, tenim altres

sodado per contra
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i

- inversió, és l'especte n

cional.

- El paral•lelisme planteja
- La paranomásia, porta el d

gráfiques semblants, de mane

- El paréntesi, produeix un

sió del sistema compositiu.
- El pleonasme, com a dualit

de individualitat.

- La repetido marca un comp
- La síntesi soluciona la re

simple l'idiolecte.

egatiu de la direccionalitat conven-

dualitats configuracionals familiars.

esconcert al juxtaposar dues entitats

ra que es reforcen mutuament.

trencament per interrupció o suspen-

at, serveix per reforjar la presencia

as i un ritme compositiu.
ducció formal necessária per fer mes
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22.- NOTES

(1) LAUSBERG, Heinrich: Elementos de retórica literaria. Gredos,
Madrid, 1975* Pag» 13*

(2) FONTANIER, Pierre: Les Figures du discours, Flammarion, Paris,
1977. Pag. 502-503-504-505.

(3) Idem. Pag. 345• L’Alliteration, autrement appelée Parachrése,
est une sorte d'onomatopée en plisiers mots, produite

par le jeu de certaines lettres ou de certaines sylla-
bes .

(4) FABRA, Pompeu: Diccionari General de la Llengua Catalana,

Edhasa, Barcelona, 1952. Pag. 99-100.

(5) FONTANIER, Pierre: Les Figures du discours, Flammarion, Paris,
1977» Pag. 371 •" L'Apostrophe, qu'accompagne assez ordi-

nairement 1'Exclamation, est cette diversión soudaine

du discours par laquelle on se détourne d'un objet, pour

s'adresser á un autre objet, naturel ou surnaturel, ab-
sent ou présent, vivant ou mort, animé ou inanimé, réel
ou abstrait, ou pour s’adresser á soi-méme."

(6) Idem. Pag.305 •” L’Ellipse consiste dans la suppression de mots

qui seraient nécessaires á la plénitude de la construc-

tion, mais que ceux qui sont exprimes font assez enten-

dre pour qu'il ne reste ni obscurité ni incertitudes’

(7) CASALS, Gloria i altres: Garba. Antología de textos literaris

catalans, Edicions 62, Barcelona, 1981. Pag. 331.
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(8) FONTANIER, Pierre: Les Figures du discours, Flammarion, Paris,
1977* Pag. 123 •"L'Hyperbole augmente ou diminue les cho

ses excés, et les présente bien au-dessus ou bien au-

dessous de ce qu'elles sont, dans la vue, non de trom-

per, mais d'amener á la vérité méme, et de fixer, par

ce qu'elle dit d'incroyable, ce qu’il faut réellement
croire•"

(9) Idem. Pag. 284," L'Inversión, que l'on appelle quequefois Hv-
perbate, mais qui n'est qu1 une des espéces dont l’Hyper^
bate est le genre, consiste dans un arrangement de mots
renversé ou inverse, relativement á l'ordre ou les idees

se succédent dans l’analyse de la pensée."

(10) LYOTARD, Jean-Frangois: Figura y discurso, Gustavo Gili,
Barcelona, 1979* Pag. 288.

(11) HEGEL, G. W . F . : De lo bello y sus for ir.a s « ( Tra dui t per Manue 1

Granell), Espasa-Calpe, Madrid, 195&. Pag. 174.
174.

(12) PICON, Gaetan: Joan Miró, Carnets catalans, (Tradúit per Ro¬
sa M& Malet.) Polígrafa, Barcelona, I98O. Pag. 123.

(13) Idem. Pag. 108.

(14) JOHNSON SWEENEY, James: Joan Miré. (Tradult per M& Llulsa Bo¬
rras 0 Polígrafa, Barcelona, 1970» Pag. 17»

(15) PICON, Gaetan: Joan Miró, Carnets catalans.(Tradult per Rosa
M^ Malet^ Polígrafa, Barcelona, 1980. Pag. 109»
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(16) FONTANIER, Pierre: Les Figures du discours

1977- Pag.384."La Parenthése est 1

sens complet et isolé, au milieu d

interrompt la suite, avec ou sans

, Flamarion, Paris,
1insertion d'un

'un autre dont il

rapport au sujet"
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I

CAPITOL IX.-

FONAMENTS GEOMÉTRICS
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O.- INTRODUCCIÓ•-

Hem sentit necessitat d’analitzar geométricament les ordena-

cions configuracionals, provocats pels dibuixos preparatoris que

en els anys vint, Miró, tenia costum de realitzar, sembla ser, —

abans d'emprendre l'ejecució definitiva, Tenim constancia per me-

di deis quaderns o carnets de notes, de la necessitat que sentia
d'apuntar les idees per madurar-les posteriorment.

Hi ha nombrosos dibuixos preparatoris que son un apuntament
de les formes compositives que intervindran en el camp visual, amb
petites anotacions escrites, que complementen o apoien el contin-

gut formal. Altres vegades, com succeix en el carnet de "Palma de

Mallorca de 19^0", hi ha tot un seguit d'explicacions escrites so

bre el títol, tipus de tela, tamanys , etc, Destaquem 1 'anotado:
"Aixó prova la necessitat absoluta de meditar llargamer.t
i fredament les teles abans d’aventurar-se a realitzar-

-les -referint-se a un álbum que després de sis mesos -

d'haver-lo perdut diu de consultar-lo- " (l )fconvertint
se quasi bé en un diari de reflexions inclus f ilosóf iques, corr.

quan expressa:

"No defugir els fets del destí per contradictoris i enut

josos que de moment poguint semblar, mes tard poden coor

dinar-se amb la recta trajectória de la vida i de 11 obra1,

( 2 ) Resulten tambó, ser un lloc de confessió d1 inten

cions:

"Considerar aquesta serie de teles com signes esquemá-
tics, punyents, de pura poesia, crit de l'esperit, com

els futurs aiguaforts; que aquests signes esquemátics -

tinguin un enorme poder suggestiu, altrament serien cc>

sa abstracta i , per tan, morta. " ( 3 ) Anotacions -

encapgalades també, per titulacions poetiques, com :com
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MLes ales d'una oreneta de

encant d’una ballerina amb

cies de la lluna." ( 4 )

mar batent de joia davant 1'

la pell irisada per les cari

Hi ha també auténtics estudis projectuals de la composició,
on la superficie del camp está totalment controlada mitjangant —

quadrícules fins i tot numerades, que reflexen una consciencia i

un respecte pels components de l'esquelet del camp , amb la presen
cia i clara delimitado deis quadrants i de les diagonals. AqUes£3
son el tipus de programa de les pintures: "Bailarina espanyola",

1
" Retrat de la senyora K", "El carnaval de 1 arlequí", o el "Cap -

de pagés catalá" , fins i tot en els "Interiors holandesos", aplica
el sistema quadriculat, i també en el "Retrat d'una Dama en 1820",
i en "La reina Lluísa de Frusia", en el 1929» absent de diagonals.

Aqüestes quadrícules, no sabem si són realment una estructu¬

rado previa del camp, per ordenar millor les formes, o de fet es

tráete d'una quadrícula posterior per a poder traspassar propor-

cionalment millor les formes a la tela definitiva. Talment, dona
en aquesta ocasió, la última sensacio•.A les primeres quadrícules
pero, resalta o emergeix el romb format per les diagonals tanca-
des deis quatre quadrants del camp.

No tenim constancia, de que a la Serie Barcelona,
zés estudis preparatoris del tipus esmentat, nosaltres

tatem una reminiscencia d'aquests tragats, en l'anális
ticions espaials, segons 1'organització configuraciona

ment, analitzem les línies direccionals, divisóries, i
En tercer lloc, analitzem els contorns básics, i tot s

tatem el predomini de la centralitat, i la constancia

Qaments deis eixos.

Miré realit

peré cons-

i de les par;
1. Previa—

de conexió.

eguit cons-

dels despla
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Tampoc tenim noticies de la continuitat del

ma abans esmentat, en 1*etapa de la Serie que trac
seu proces evidenciem que estava mes a prop del s

deis collages, molt mes directes i sense tantes 1

pas del primer sistema.

sistema de la tra

tem. Examinant el

istema compositiu

imitacions que no

Tot i aixi

els fenamens ge

tema compositiu

compositiva de

, no impedeix que poguem detectar o diagnosticar
ometrics, si mes no, per intentar exposar el sis-

, o com Bouleau (5) afirma, determinar la historia

la Serie.

Nosaltres ens fem la mateixa pregunta que Bouleau: Que es 1'
art de composar un quadre? •..

MÉs una cosa instintiva i de cop d'ull? Alguns ens asse

guren que és una ciencia matemática molt subtil i molt

secreta, que s'amaga sota 11 aparent desenvoltura deis -

mestres. D'altres, és cert,afirmen que el que hi ha és
una falsa ciencia, que és redueixen en la práctica a al

gunes receptes de taller, a alguns trucs, a un saber —

fer on la juventut ha d’aprendre's sense tardanza.”
MA1 comenqament, la complexitat del subjecte és gran :

1'organització de les idees plástiques respon a les ne-

cessitats que desborden la pregunta de la pintura matei

xa; Les disciplines de l'art monumental s'imposen a tjo
tes les obres de grans dimensions, a la pintura i a 1'
escultura decorativa així com a 11arquitectura. Ve des-

prés l'acció del quadre sobre el seu contingut, acció -

encara més general i més determinant per 1'organització
de la superficie pintada que engendra les figures geo-

metriques, algunes vegades molt complexes." ( 6 )m
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Si partim de la base d'una determinada estructuració del sub

jecte, al menys perceptivament, hem de suposar que a l'hora de ma

nifestar-se, l’expressió ha de seguir d'alguna manera les direc-
trius ordenadores d'aquesta, que directa o indirectament, d’una
forma mes simple o mes complexe s'ha de revelar.
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i.- anAlisi de les línies direccionals, divisories, i de conexió.-

E1 present análisi té per objectiu identificar les pautes -

linials que en el sentit direccional, divisor!, i de conexió es -

manifesten en el sistema compositiu.

"La pauta organitza un model arbitrari d’elements per

medi de la seva regularitat, la seva continu'itat, i la
seva presencia permanent.

L'efectivitat d'una pauta linial com a dispositiu orde
nador obliga a que tingui una continu’itat visual sufi-

cient per a tallar o desviar-se de tots els elements de

la composició. " ( 7 )

Les línies pautáis atravessen els cossos, determinen els lí
mits, i creen conexions• Per exemple, a la litografía B-l, els

personatges susciten verticalitat donada la seva direcció altiva#

La cinta serpentejant de la part superior, mostré a mes a mes la

direcció contraria, o pauta horitzontal. Entre els cossos de la

part superior i els de la part inferior, es produeix un fisura -

oblicua, o disccnt-inuitat que defineix una pauta divisoria diago
nal del.camp, formant dues arees# Les dues testes inferiors de 1'

esquerra, formen al tocar-se una conexió, o una altra pauta li¬
nial oblíqua#
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.-anAlisi de les particions espaials segons l'organització configu-

RACIONAL•-

Els signes s'organitzen en el camp aparentment de forma alea¬

toria, perá en el fons la seva organització es constitueix d'algu-
na manera o altra en trama.

"La capacitat organitzativa d'una trama es fruit de la -

seva regularitat i continuitat que engloba els mateixos

elements que distribueix. La trama estableix uns punts i
unes línies constants.' de referencia situats en l'espai,
amb la qual cosa els espais integrants'd'una organitza¬
ció en trama, encara que difereixen en tamany, forma o -

funcio poden compartir una relacio comú." ( 8 )

La desnivellacio espaial deis signes engendra un tramat amb

diagonal de la mateixa manera que la diferencia de tamanys provoca

una trama inclinada oblíqua (litografia B-3)* Altres vegades els -

signes mostren una lleugera inclinació regular que provoca una tra
ma inclinada (litografia B-4). Quan una trama en sentit paral.lel
es correspon alhora amb una altra de direcció oposada, la interseca
ció d'ambdues, determina moduls regulars quadrangulars que contenen
diferents parts de 1'estructura deis signes. És posible tambe que

en una mateixa composició es complementin mes d'una trama» ( a la

litografia B-31 tenim dues trames orientades una cap a 1'esquerra
i l'altra cap a la dreta de manera similar a la litografia B-37 )•
Els límits de les trames no forqosament han de correspondre's amb

els límits del camp visual, així queda patent a les litografíes- -

B-28, B-29 i B_30. Finalment, segons el carácter tancat o obert de

les composicions, la trama es mantindrá dins d'uns límits, o peí -

contrari es pot fer extensible ilimitadament.
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3.-anAlisi dels contorns bAsics.-

Miró , opte pels contorns fácils de percebre• Exceptuant els
signes ideogramátics, les demés estructures formáis responen a les
tres formes básiques: cercle, triangle.i quadrat:

°En tota composicio de formes, sempre ens inclinarem a

reduir el tema que abasta el nostre camp visual ais per-

fils mes simples i regulars. Quan mes gran es la senzille
sa i mes regular és el perfil d'una forma mes fácil re¬

sulta percebre i comprendre". ( 9 )

Geometricament la forma predominant és la circular,seguida de
la triangular i per últim la quadrada.
- A vegades el perfil básic és conseqüéncia de mes d'una forma i

s'obté per l'associacio global de dos o tres perfils,
- El perfil, no solament es pot identificar en parts corresponents
a 1'estructura de la figura, sino que també, l'espai buit que deixa
el contorn d aquesta pot configurar un perfil básic de sugestio -

perceptiva tan notable com la que es capta mitjan^ant la figura di
rectament. ^er exemple, a la litografía B-l4 el pe» en forma de gan
xo tancat engendra un perfil circular,
- El perfil poligonal de la serie infinita de mes costats que hem
pogut identificar és el pentágon de la litografía B-12.
- Hi ha configuracions que están conformades exclusivamer.t per ele
ments linials, i el tramat global determina una área de perfil, —

Aquest és el cas dels estels que es poden sintetitzar per medi d'un
perfil circular,
- En resum, el perfil per excel.lencia que s'obté de la síntesi —

morfológica és el conjunt de punts disposats i equilibrats per —

igual entorn d'un centre, fins a l'extrem de que poden arribar a

invadir la major part del camp visual.
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4.-anAlisi de la centralitat i desplaqament dels EIXOS

El centralisme com a fet compositiu és un fet inqüestionable
a la Serie Barcelona, que es raanifesta mitjangant ordenacions ins-

crites semicircularment, circularment, i concentricament.

En l'análisi anterior, sobre contorns básics, ja hem pogut -

observar que a nivell configuracional, el cercle s'imposa com a -

perfil básic.
"El cercle és una figura centrada i introspectiva gene-

ralment estable i autocentrada en el seu entorn. La

col.locació d1 un cercle en el centre d1 un camp reforga
la seva centracitat propia. L'associació d'un cercle —

amb formes rectes o amb angles, o la disposició d'un ele
ment sobre el seu perímetre pot induir-li un moviment de

rotació." ( 10) Efectivament, l'efecte del cercle mes o

menys centrat, es dona a les litografíes B-l, ^-2, B-3i B-4, B-5 *

i B-6. Curiosament podem constatar» que, la Serie s1 inicia composi
tivament de forma totalment centralitzada. En altres ocasions, en
cara que el perfil no sigui propiament un cercle, actúa accentua-

dament complint amb el mateix efecte estabilitzador• Es dedueix,
dones que en els casos en que hagi de prevaler una sensació d'es
tabilitat " ... és probable que es faci resaltar el centre senya-

lant amb un distintiu especial, particularment en les -

composicions que se sitúen a un nivell elemental de con

cepcié visual." (11 ) Tal és el cas de les litografíes
B-6, B-9, B-10, B-ll, i B-13.

El centre, en altres composicions tot i está clarament defi-

nit la seva intensitat o forga es participada per altres centres

focáis, i només se li pot atribuir la centralitat del camp per es

tar ubicat estratégicament en el centre de l'esquelet estructural.
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Així es com s'origina un camp de centres concentric (litografía -

B -7) .

El centre pot no estar definit graficament, ser virtual i per

cebre’s igualment 1'efecte sobre les configuracions del seu entorn

(litografía B-8).

És posible també identificar mes d'un centre, o que el ca¬

rnet er funcional d'aquest sigui diferent (litografía B-12).

Pot haver-hi igualment coincidencia de centres, és a dir que
el centre configuracional correspongui amb el centre compositiu
(litografía B-l4), o que hi hagi un desdoblement de centres dins

d'una mateixa configuració (litografía B-15), i que el centre si¬
gui el causant o es constitueixi en centre anamórfic, de manera -

que les configuracions es dobleguin entorn d'ell (litografía Bt17,
B -l8 i B-19).

També és posible la coincidencia del centre compositiu amb
el signe que marca un centre d interes del eos (a la litografía
B-20 mitjanQant el ñas a la part superior i la vagina a la part
inferior).

També podem constatar la lateralitat del centre quan aquest
s'instal.la en un deis límits del marge del camp visual (litogra_
fia B-28)

El poder centralitzador és accentuat per la radialitat con¬

céntrica de la direcció de les mirades (litografía B-3O).

Tamté es manifesta la centralitat parcial quan és expressada

per medi d'un semicercle o un quadrat (litografíes B-i i B- 33) .
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S'observen casos d'interseccions centralit

que la concentricitat participa d'ambdós centre

fia B-38 i B-49), o be quan un revoltí es conse

tralització de centres (litografia ®-*43)«

zadores, de manera

s alhora (litogra-
qüencia d'una cen-

"La posicio central s'ha utilitzat al llarg del temps i
en la majoria de les cultures per a donar expressió vi¬
sual al que es diví o a alguna altra potestat elevada»
El déu, el sant, el monarca, están peí damunt deis esti

ra i afluixa de la multitut formiguejant. Están fora de
la dimensió temporal, inmobils, incommovibles. Es perce

beix intuitivament al contemplar tal distribució espaia
que la posició central es l'única que está en repos men

tre que tot el demés apunta en una determinada direcció
( 12 )

1

M

Per altra banda si considerem els centres corr a definidors -

d'uns eixos cartesians, podem constatar la rara coincidencia d1—

aquests en respecte ais de 11esquelet del camp visual, tot podent
observar que el que és habitual es el desplagament o desfasament
deis eixos del sistema compositiu, tractat ja com a diagnostic fe

nomenologic•
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anAlisi de les línies anAlisi de les particions

DIRECCIONALS, DIVISO- ESPAIALS, SEGONS L'ORGA-
RIES I DE CONEXIÓ.- NITZACIÓ CONFIGURACIONAL.

III

anAlisi dels contorns
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IV

anAlisi de la centralitat

I DESPLA^AMENT DELS EIXOS.
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