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0.- INTRODUCCIO.-

C.l.- T!TOL
"

El titol que hem seleccionat com a sinopsi d1aquesta investiga

ció, és: "An á

La s L del sistema idiolectal de la Serie Barcelona de __

Joan Miró (Morfogenia i composici6)". Amb ell volem sintetitzar els

conceptes més importants del treball que hem desenvolupat en els

diferents capítols.

Analisi perque hem examinat totes les parts contituents, se

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

conjunt de parts', o tot organic, organitzades segons unes lleis,

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

El concepte idiolecte, implica un caracter o una manera pro

pia de dir o expressar les coses o les idees. Umberto Eco el de

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

En aquesta investigació el subjecte que parla
,

es en Joan �1i-

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

litografies en blanc i negre, realitzades a l'any 1939.

La mo r-fo g
é

n í.a es refereix a l' estudi de l' orige.n de les for

mes i el seu desenvolupament estructural, així com també, la pro

ducció i l'evolució deIs caracters morfologics. I amb la composi

ció, resaltem cadascun deIs factors que contribueixen a la coor

dinació i disposició de les diverses part que abarquen la totali

tat, segons una idea directriu, obtenint-se uns resultats este

tics i com a conseqüencia uns efectes comunicatius.



0.2.- JUSTIFICACIÓ 1 INTER�S TEMATIC

UL sol testimoni plastic, davant d'un procés creatiu que com

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

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

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

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

dents i de les consecuents perdia les seves aut�ntiques dimensions.

En aquest sentit així s'expressava:
"No és una obra la que compta, sinó la trajectoria de

l'esperit durant la totalitat de la vida".(2)

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

aquesta trajectoria d'esperit que ell proclama, és impracticable

per la seva magnitud, Així
,

es que, la S�rie Barcelona tot i ser

en ess�ncia una sola obra, es compon de cinquanta testimonis que

descriue� alhora, mitjan�ant els diferents cossos que forma cada

un d'ells un tot, una dinamica processual propia, i encara que f�
ta molt condensadament en el temps, no deixa d'implicar en ella

mateixa una trajectoria. A la vegada, hi conflueixen una s�rie de

circumstancies molt significatives.

1) Valor testimonial: Un fet important és el que es produeix polí
ticament a nivell mundial, pel desencadenament de la pugna b�l.l!
ca i llurs conseqti�ncies que viura de prop a Varengueville, i que

sense cap mena de dubte havia d'establir l�estimulant que el por

taria a expressar-se de la forma més pat�tica de la seva vida,
fets per altra banda, que li provocarien el retorn de la seva im-

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

circunstancies político-socials molt tragiques, i que incidiran

molt profundament en Miró. De l'extens i ampli repertori iconogra
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fic de la seva producci6,
,

es on podem detectar
,

mes clarament,

�dhuc excusivament, les expressions m�s violentes, ir6niques, bun

lesques, en una paraula més rebels.

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

�s de les poques obres, almenys d'aquesta epoca, que probablement

puguin estar fetes directamente Fet que es fa perceptible i logra

exterioritzar amb tota la c�rrega revulsiva, que nom�s �s possi

ble manifestar integrament fent-ho d'aquesta manera.

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

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

les anteriors, producte d�un gran poder de sintesi, que es manifes

ta alhora en el 1538-41 amb les "Constel.iacions".

En la presentaci6 del cat�leg de l'exposici6-ho�enatge de

1984, a la Casa Elizalde, l'únic que reprodueix monograficament

la Serie, Mª LluIsa Borr�s la valora:

"
..• per la seva qualitat estetica, car en aquesta Se�

rie culmina l'elaboraci6 de tot un llenguatge original

i personalissim, a la vegada que resumeix una nova ico

nografia, que el pintor va anar realitzant en els anys

de les guerres, viscuts en gran isolament i concentra

c i.ó interior." ( 3 ) Per a i.xó s' ha defini t aquesta etapa

com a periode negreo

3) Valor creatiu: CoIncideix just en la meitat de la seva trajec

toria creadora, si considerem que els seus inicis comencen ja en

el 1901.

La realitzaci6 coincideix també, en una de les etapes
,

mes

significatives del proces creatiu hum�. Cal tenir e� compte que
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a l'any 1939, Miró tenia quaranta sis anys, �s a dir , un rr�s del

que alguns psicolegs, com Papanek afirmen que la creativitat va

minvant a partir d'aquesta edat. (4)

A més del valor intrínsec de la Serie, a un nivell
,

mes perso-

nal, podem dir que:

Per haver estat a prop de la seva obra, tot entintant les pla�
xes de coure i estampant obra grafica, com la Serie de Palma de

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

Taller de grávat a Rubí. Experiencia que significa l'introducció

de la suggestió pel llenguatge mironia. �s llavors, quan comen�o

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

ficient reflexionar o analitzar a nivell visual un missatge dete�
minat, sinó que �s precís tocar i treballar les trames i r�s es

trLctures internes deIs diferents corpus del llenguatge emisor.

Ja que l'interes per les qüestions relacionades amb la compo-

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

triu de les for�es connaturals que hom planteja, o que s'establei

xen directament en L' acte creatiu, ve impulsada per una es

tructuració previa que esta en nosaltres i de la que no ens podem

sostreure,i per tots aquells elements plastics, formals, i estra

tegies que entren en joc, d'alguna manera, segons la intelectuali

tat de l'emissor. El difícil, �s fer conegut l'estrany, �s a dir,
fer que es produeixi aquella activitat basica de la sinectica, i

per aixo crec que és obligat penetrar tan endins com es pugui en

les estructures de l'idiolecte. (6)

Sintetitzant, la Serie Barcelona es produeix en un marc on

incideixen unes circunstancies basicament adverses, potser de les

pitjors de la seva c anologia, que fa particularment atraient el

seu estudi, per les dificultats de concentració que ha de compor-
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tar tals circu�stancies:

"Ara estas llest: t'e5tirar�s sobre la platja i dibuixa-
•

ras a l'arera amb una canya. O amb el fun d'una cigarre
ta ..• No podras fer altre cosa. S'ha acabat tot. Vaig te

nir clarament aquesta impressi6 en el moment d'Hitler i

de Franco. La barrera total."( 7

Tamb& s6m conscients del compromis que adquirim a l'escollir

com a tema de la investigaci6, l'idiolecte d'una figura de la ta

lla d'en Mir6, per la quantitat d'estudis que se li han dedicat,

encara que des d'una altra vessant i per les personalitats que

els han emessos. Tot i aixi, creiem que el seleccionar aquest te

ma tan puntual, acotat, i enedit, segons el punt de vista exppsat
i metodol�gicament com s'exposarA a continuaci6, pot contribuir

a descobrir l'apassionant m6n de la forma que hi ha en el fons

del llenguatge d'aquesta Serie, que per altra banda, se situa en

el bell mig del proc&s creatiu mircnia.
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0.3.- METODOLOGIA.-

Les imatges que s'ha utilitzat com a suport de la investiga

ció procedeixen del cataleg anteriorment esmentat, únic sobre la

Serie, a més deIs originals dipositats en els arxius de la Funda

ció Joan Miró.L,�proximació a la Serie, com a manifestació idiolec

tal, es manifesta mitjan�ant l'analisi i l'examen de les parts -

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

junto

La semiotica deIs signes, per medi de la sintaxi o estudi de

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

formacionals amb la determinació deIs caracters grafics i construc

tius, permetera d'obtenir � més deIs analisi quantitatiu, dimensio

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

pus o actuacions deIs elements sígnics o formals. La comparació de

les emissions, ens portara a establir les construccions que són

endogenes, exogenes i endo-exogenes. Arribat en aquest - - - - _

punt, hem procurat formalitzar o fixar uns models o ordres, tot

diferenciant aquells que es distingeixen de l'ordre habitual, i

definint les seves propietats excepcionals, abundant els fenomens

conmutatius i les inversions.

El procés analític esmentat,ens permetera arribar al fons del

sistema compositiu, o d'aquelles línies fonamentals que conformen

el llenguatge idiolectal de la Serie Barcelona, mitjan�ant les -

relacions d'aquells elements que regulen i creen els diferents

fenomens i estrat�gies propiament compositives.

Paral.lelament, hem tingut cura per aconseguir que ls fona-

mens teorics que han inspirat el procés analític d'orde-
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nació i inter-relació de les imatges, fos el
,

mes didactic possible,
de manera que els conceptes presentats puguin �er seguits igualment,

per medi de les imatges.

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

tipus associatiu per a poder arribar a un coneixement el més pro

fund possible de la·conformació basica i morfogenia deIs elements

formals i estructurals, aquest és substitult en una segona etapa

o part, pel concepte de síntesi mental i perceptiva, per a poder

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

composicions a reconeixer fenomenologicament els síntomes i a va

lorar o diagnosticar les diferents hipotesi i experiencies confi

guradores del sistema compositiu de la Serie.

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

podem constatar com apareixen en més d'una composició, i en alguns
casos formen part de les constants propies del llenguatge.

L'objectiu que ens hem tra9at, és abastar compositivament

tots els espectes de 1 'idiolecte mironia dins de la Serie Barcel�
na. Per aixo tot operant en les línies esmentades, efect�em els

següents passos:

1.- Determinem el vocabulari grafic compositiu. Identifiquem i

definim els diferents corI'us tipolo�ics, per tenir �na conci�ncia

clara de la seva riquesa.

2.-Seleccionem, orcenem, i estudiem les variables, per estructu-

rar el codis morfologics.
3.-Analitzem les propietats morfologiques, i constructives de to

tes les configuracions per reconeixer la seva entitat.

4.-Estudiem les relacions esp�ials, direccion�ls i tensionals,

per coneixer el seu desenvolupament.

5.-Analitzem estadísticament, segons la major o menor incidencia



configuracional del sistema compoSitiu per comprovar la importa�
cia global de cadascun d'ell.

6.-Analitzem l'evolució i la transformació constructiva caracteris

tica, per determinar si són inedits, o les seves arrels es remun

ten a periodes anteriors.

7.-Analitzem comparativament,per a fixar els diferents nivells de
I •

mlmeSl.

8.-Analitzem compositivament,per diagnosticar el comportament de

les diferents lleis ordenadores, en relació amb les del suporto

9.-Analitzem fenomenolagicament, per a diagnosticar els fenamens

perceptius poetics i es�rategics comunicatius.

lO.-Analitzem retaricament per a valorar la presencia de les figu

res estandars, aplicades al món de l'imutge.
ll.-Analitzem geometricament, per a valorar les pautes, les tra

mes, les conformacions b�siques, i la centralitat de cada unitat

compositiva, per extreuren uns patrons o models constants de

l'idiolecte, si �s possible, que ers donar� un determinat tipus

de model estilistic idiolectal.

Segors els diversos nivells d'an�lisi, ens hem recolzat en

els següents autors i obres selectives:

A nivell configuracional, de tots els autora de l'extersa

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

llegir l'obra per ella mateixa, ha estat Cirici Pellicer. Miró lle

git i Miró mirall, han estat els exponents m�s rebeladors. En

l'angle constructiu de la Gestalttheorie hem éLl.ludit necessaria

ment el� tractats clAssics sobre el punt i la linia de Kandinsky,
els croquis de Klee, la Nueva Visión de Moholy-Nagy, i en gene-

ral els nous conceptes de la forma de la Bauhaus.

A _nivell filogenic, Ga�tan Picon amb els Carnets catalans

ens ha il.luminat els camins projectuals i c r-o a t Lu s , i ens ha aj_u
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dat a descobrir les arrels de l'idiolecte. En aq_uest sentit igu�l
.'

ment hauriem de fer
. ,

de l' exhau s t iva bibliografiamenClO que crono

logicament repasa el fet p Lá s t í.c rn i.r-on i.á , així corn ca tEll.egs d '

exp_<2

sicions, que ens han perm�s establir una dial�ctica constant entre

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

per entendre millor el seu pensament les Conversaciones con Mir6

de Raillard, ens ha perm�s copsar la seva capacitat d'emocionar-

se.

A nivell idiolectal primari, l'experiencia i les nomtroses da

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

ha aproximat els nivells d'ajustament i identitat tipol�gica. En

aquest �mbit, i en el que ve, Hans Daucher ens fa veure al tres qli�

litats basades en les lleis perceptives, en la seva Vision artisti

ca i visi6n racionalizada.

A nivell compositiu i fenome�ol�gic, Dondis amb la Sintaxi de

la imagen ens ajuda a comprendre la gramAtica visual. Arnheim,
amb les seves investigacions entorn deIs medes de percepci6 de

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

amb el m�s recent estudi sobre la composici6 en les arts visuals,

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

lleis i els fen�mens m�s ocults i complexs del sistema compositiu.
R. Berger, amb l'actuaci6 deIs agents plastics, ens ajuda a veu

re la composici6 com un conjunt d'operacions reguladores de les

relacions. Tamb� ens ha estat 6til el curs d'educaci6 visual, Teo

ria del campo d'Attilio Marcolli, per la seva estructura deIs

camps.

A nivell retaric, Lausberg i Fontanier, amb els Elementos de

ret6rica liter&ria i Les fi�urL3 du discours, ens aporten les de

finicions compositives que apliquem en el m6n de l'imatge.



A nivell geom�tric Charles Bouleau e�s evid�ncia les possi-
"

bilitats geom�triques impl�cites en tot fet plastic, per medi de

les armadures en La géométrie secrete des peintres.

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

per definir les configuracions, hem evitat caure amb la definici6

objectual, i ho herr fet te�int en compte l'efecte que produeixen,

la manera d'estar construides, el seu desenvolupament formal, el

nombre de parts d� que esta formada, i la fcrma que genera. En una

paraula, ens hem inclinat per la definici6 descriptiva perqué sin

tetitza les referen�ies co�formacionals.

S'ha treballat les imatges de la S�rie Barcelona,per medi de

fotocapies directes, o reduides, per tal de lograr l'escala adient

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

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

ment per evidenciar difere�ts fenomens.

La quantitat de signes que es troben d'alguna manera interTre

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

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

substrahend els elements linials que interfer�en la lectura de l'es

- tructura formal objecte d'analisi, per tal d'obtenir la integri
tat formal prapia de cadascun deIs signes.

Tanmateix s'ha intervingut segons un procés de descomposició,
quasi de disolució, de "ana-lúein", que en grec significa precisa
ment disoldre les imatges o signes grafics, que ha portat a poder
establir tota una s�rie de relacions dialectiques entre les �arts

del llenguatge.
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MitjanGant les equival�ncies o afinitats formals o estructu-

" 7)'

raJs s'ha organitzat agrupaments o conjunts tipologics. Dins ----

d'aquests s'ha identificat altres subagrupaments i sutco�junts -

formats per variables tipolagiques de les primeres, i aquells e!e

ments que d'alguna manera s'aparten o trenquen m�s o menys les -

constants d e Ls ordres establerts s'ha c on s Lde ra t; com a excepcions,

tot definint les seves propietats.

Un altre aspecte a considerar, és que a l'hora d'organitzar

els m�ltiples elements configuracionals, slha tingut en compte la

totalitat d'ells, segons la seva presencia en la Serie,
. ,

1. nomes

en dos casos s'ha hagut de fer una selecci6 tipol�gica, donat el

seu elevat nombre. A la vegada també slha respectat llorientaci6

sego�s l'ubicaci6 dins de la composici6 espaial original de cada

litografia.

Altres tipus de grafismes complementaris, serveixen com a

mitja per a explicar o senyalar aspectes particulars i caracteri!
zants, emprant-se signes convencionals com la fletxa-triangle,

trames, o altres estructures pr�pies del fet analitic.

Totes les intervencions i transformacions s' ha fet amb el

maxim respecte, i qualsevol desviaci6 o distorsi6 del caracter

grafic és degut als mitjans electr�nics o mecanics que slha em

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

i caracteritzant del signes.

Finalment hem de dir, que la investigaci6 del terna esta abo�
dada segons la percepció i la preocupació que .correspont a la for

. ,

maclo d'un individu pintor, dibuixant i gravador fonamentalment,

i ro pas segons la visió de l'historiador, més narrativa deIs esde

veniments relatius a una persona i el seu fet artístic, o del cri-



tic d'art, m�s judicios sobre les qualitats i els defectes d'una

óbra artistica. Tot i aixi, naturalment herr de contemplar a vega

des aspectes que es poden considerar estrictament histories per

a poder valorar les conseqüencies d'aquests en l'idiolecte.



0.4.- PLA DE TREBALL.-

"

La investigació duta a terma, es compon de dues parts. La -

primera compren cinc capítols en els quals s'estudien' propietats

del repertori configuracional o conjunt de signes que determinen

el vGcabulari de la Serie, no solament des del punt de vista in

ventariable, sin6 tamb� interrelacionant, analitzant, i comparant

els diferents signes. La segona part, inclou quatre capítols de -

cair� m�s globalitzador, que es dedica als fenomens perceptius tot

identificant i reconeixént els mecanismes i les estrategies del

sistema compositiu general.

El primer capítol de Tipologies i morfogenia configuracional,

s'ocupa de la prodccció i evolució deIs car�cters morfol�gi¿s de

totes i cada una de les configuracions presents a la Serie, tot -

agrupant els diferents signes segons les propietats tipologiques,

distingint l'orere o naturalesa, les variables i relacions, i fi

nalment les excepcions. En quan als ordres, sobresurt l'estructu

ral que segons els elements numerics deriva cap a estructures bi

n�ries, tern�ries, tetr�meres, pent�meres i hept�meres. En quan a

les variables i relacions estructurals destaquen les conjuncions

individuals i duals, les direccionalitats i les contraposicions -

que habitualme�t giren entorn de la frontalitat, lateralitat, cen

tralitat, i asimetria. Les transformacions, l'apartat m�s complex

del conjunt deriva segons unes dotze accions, de les quals desta-

quem l'inversió, la rotació, i la superposicions, cap a noves --

configuracions. Quant
,

a 1 apartat de les excepcions considerem

aquells trets que trenquen o fugen de l'ordre habitualment esta

blert, i destaquem les seves particularitats. Tot seguit, a conti

nuació de l'estudi esme�tat ens endinsem anal{ticament en cada un

deIs signes, i mitjan\ant els metodes

dedu�m la seva conformació.

geometric' i cartesians,



En el segon capitol de Reconeixements i prcpietats configur�
cionals, detectem la incidencia o frequencia deIs signes o vocab�
lari grafic mironia al llarg de tota la Serie, mitjanGant la ta

bulaci6 de llur compareixenGa per obtenir-ne les grafiques de les

variables configuracionals i tipologiques, fent les interrelacions

oportunes per tal de que permetin percebre millor els caracters -

predominants i minoritaris. En aquesta linia tamb� es consideren

les pro�ietats en fLnci6 de llem�laGament, tot distingint els sig

nes endomorfics, exomorfics, i mesomorfics. Igualment operem amb

el tipus de naturalesa sigui d1implantaci6 puntiforme, puntifcr

me-linial, linial o zonal. De la mateixa manera es t� en compte -

el tipus de marca o perfil formal sigui basic o compost. Tot aixo

ho hem elaborat informaticament.

El tercer capitel dedicat a la Filogenia morfologica, interac

ci6 i testimoniatge, t� llobject�u d1arribar a percebre el conei

xement configuracional a partir deIs antecedents. Per aixo ens -

veiem obligats a remontar-nos a etapes o perlodes anteriors a la

Serie per veure la genesi deIs signes i analitzar la posterior fi

logenia o evoluci6 deIs caracters grafics, per la qual cosa ens -

cal considerar la producci6 de fets plastics anteriors. �ls sig-
I

nes que apareixen en anterioritat s estudien cronologicament i -

seqüencialment per a percebre llur transformaci6. Generalment les

�eries cronografiques sloriginen ens els anys vint. Igualment es

tenen en compte poss�bles relacions morfologiques que es donen

entre ells, �s a dir les interaccions considerant llaspecte �

nume-

ric com a esquema estructural. Dins d1aquest capitol també inte-

rrelacionem els caracters contraposats que es donen en els fets -

plastics que antecedeixen a la Serie, i finalement fem una incur

si6 al fenomen bel.licista, per veure els possibles vincles de re

laci6 o testimoniatge, paral.lel a altres produccions plastiques

contemporanies de Picasso i Dali.



En el m6c de la pl�stica, els nivells de parentiu morfol�

gic de les imatges i de la dicci6 es donen en frHqli�ncia. Aquest
és el fen�w.en que tractem en el quart capítol titvlat Parangona
cions morfol�giques i tipologies prim�ries. Es produeixen nivells

fortuYts, i altres que s6n conseqli�ncia de l'influx i del poder -

de la_ imatge. Nosaltres hem posat de costat, llenguatges com els

deIs preescolars, i segons els quantiosos i profunds estudis ti

pol�gics i caracterol�gics deIs grafismes deIs nens, servits de

R. Kellogg, podem adonar-nos que hi ha unes constants insospitades

que fan reflexionar. Primer, a partir de signes solts i alllats

i després per medi deIs agrupaments tipol�gics esmentats, plant�
, - d' f-l' -

gem la presenCla un 1 o expresslu que

primitives, molt valu6s gramaticalmente

es remonta a etapes més

Com a conclusi6 de la primera part, i gracies a l1arxiu de

la Fundaci6 Joan Mir6, en el cinqu� capítol, podem estudiar les

Variables grafiques de les maquetes del 1939 fins al tiratge
de 1944, on constatem l'estat de les esmentades maquetes i fem

un inventari concienci6s de les variables, transformacions, i no

ves aportacions de les
,

proves d estat, obtingudes calcant sobre

la pedra litografica en el Taller Miralles de Barcelona.

La segona part de la investigaci6, gira entorn de la sintaxi

o estudi intern de l'organitzaci6 de les oracions grafiques, amb

la conseqlient consideraci6 deIs elements virtuals propis del su

port. Aquesta part s'inicia amb un estudi deIs diagnostics o val�
raci6 compositiva deIs components esmentats, comprenen el predomi
ni direccional rectilini i posicional relatiu de les esmentades -

rectes. El desfasament axial i la nivellaci6 situaci�nal, consti

tueixen dos deIs diagn�stics fonamentals de l'estructura grafica,
ql'e conjuntament amb les zones d'influ�ncia, i el diagn�stic de

centres i corbes virtuals, podem advertir que es corresponen,
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j fins i tot concurreixen les dades, que es visualitzen amt la -

coincid�ncia del diagn�stic de la tensi6 per concentraci6. El

present capitol conclou amb una valoraci6 del moviment i en un -

diagnostic tipologic compositiu, prenen com a model les represe�

tacions clAssica lliure, continua, en espiral, i polifonica.

_- El d í.a grió s t í.c f enomen o Ló g i.c , constitueix un deIs capítols -

fonamentals d'anAlisi del sistema compositiu, un deIs m�s exten

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

hora un deIs m�s complexs. Fonamentat en l'experi�ncia percepti-

va tractem d'identificar i explicar aquells fenomens que de ter-

minen els mecanismes i les estrat�gies configuradores de les di

ferents oracions grAfiques del llenguatge de la S�rie. S'ha val�
rat setanta-un fenomens, deIs quals vint-i-set es refereixen a

l'Amtit constructiu endogen, o a les parts internes de les

construccions configuracionals. Uns trenta-quatre es refereixen

a la dial�ctica que s'estableix fonamentalment en el marc global

independent del cámp visual, és a dir exogen.

tics restants afecten als dos aspectes alhora.

Els nou diagnos

En sintesi,en general inclouen atributs com : contraposi

cions, simultaneYtats, juxtaposicions, predominis, i altres de

carActer m�s particular i especifico Relacionar cadascun deIs

diagnostics fora perllongat i feixuc, pero com a introducci6 ��
dem destacar les compenetracions, la inflexi6, el contr�st d'es

cales, la sin�ctica, 11 anamorfisme , les linies otjectuals, la -

centralitat i l'abisme, la limitaci6 i la ilimitaci6, el micro-
I

tema, els despla�aments, el sistema centrat i 1 estructuraci6 -

topologica de l'espai, per citar-ne uns quants • Cadascun d'ells

�s il.lustrat de forma que s'ha intentat escollir la litografia

i el tipus de signe m�s adequat per evidenciar i rHcolzar la teo

ria.



27

L'art de parlar i de perEuadir �s aplicable al llenguatge
gr�fic-plAstic, aixi �s que l�objectiu dcl penultim capitol �s

identificar en el text grafic, totes les possibilitats funcio

nals lingüistico conceptuals tradicionals de la literatura.

Aquest estudi, impracticat en el terreny de la plastica, que �o

saltres cone�xem, si en canvi en l'arQuitectura, ens ofereix la

PO�sibilieat d'apreciar els poders de la imatge tot aplicant una

metodologia interdisciplinar. En els 20 diagnastics duts a terme,
fem un rep�s per les figures

,

mes importants del discurso Entre

elles destaquem la metafora, tot fent un a�ali�i de'les 18 varia

bIes existents. Per a Miró la testa és un sol; el sexe femení,
aranya; els bra�os, llunes o banyes; i les mans, flors, entre al-

tres.

El nove capí tol, versa sobre els fonaments g e omé tr í.c s , que
si b� no era habitual que Miró realitz�s a priori per ordenar els

signes en lLespai, exceptuant els treballs deIs primers anys 20,
tota manifestació pl�stica comporta que els signes components
s'estructurin implicant uns tra�ats o esquemes geometrics que res

ponen a l'armadura. Nosaltres comprenem per separat 4 ·anali�i:
1) el de les línies direccio�als, divis�ries i de conexió; 2) el

de les particions espaials, segons l'organització configuracional
3) deIs contorns basics; 4) de la centralitat i despla�ament

deIs eixos. El primer an�lisi t� per objectiu identificar les

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

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

Aqui posem punt final al nostre treball, tot assenyalant que

el nostre objectiu a m�sd'expr�ssar les diferents qüestions -- __

,ha estat lograr o marcar un sentit did�ctic. Per aquest motiu,
totes les hipotesis i o arguments que hem anat plantejartt, les hem



recolzat integrament amb les imatges
,

mes adients, procurant senya-

lar amb fletxes els punts de mAxima tensi6 o d'inter�s. P�r altra

banda, la normal subjectivitat del testimo�i plastic, s'ha subsa3at

intentant objectivitzar-lo fins al maxim, a fi i'efecte d'establir

unes pautes com més racionals possibles de lectura que permetin -'

ser aplicades a tot tipus de fet p Lá s t í.c 0,
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CAPiTOL 1.-

TIPOLOGIES 1 MORFOG�NIA CONFIGURACIONALS



0.- INTRODUCCIO.-

El present capítol abarca l'analisi morfologic de la totali

tat de les configuracions que conformen el llenguatge grafic de

la Serie Barcelona. Per configuració, entenem aquelles construc

cions o traGats grafics que són propis en sí, o b� aquella enti

tat organitazada de tal mane�a¡ que esta autoregulada. Marcolli

la defineix així:

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

tes, o de parts, organitzat i format per configuracions
més petites o parcials dinamicament conectades. En al

tres paraules �s un conjunt format per subconjunts.
Si tota configuració �s un conjunt organitzat, format

per conjunts m�s petits, �s evident que l'operació d'or

ganitzar els conjunts ha tingut el sentit d'elaborar -

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

de conjunts que podem organitzar, són sempre reduibles

a alguns tipus f onarn ent a Ls v
" l)

Nosaltres pero, donat el caracter notablement sintetic del

llenguatge que estudiem, hem reduit conceptualment al maxim els

atributs esmentats del conjunt organitzat, fins a refondr�ls qu�
si al concepte de Gesthalt,en 'els casos més simples, que són els

inicials. De manera que amb el nom de configuracions, el que fem

en aquests

Gesthalts,

,
. . .

cassos particulá�s, es analitzar tipologicament aquestes
segons un ordres clarament establerts o donats, i se-

gons unes variables. Dins deIs ordres, es puntualitza la seva na

turalesa i estructuralment es determina la seva propietat. Dins

de les variables,s'estudia d'un total �'onze POssibilitats, l�s

que efecten de forma més destacable l'estructura. Excepcional
ment es mostren de maneres que trenquen les propietats habituals,
fet que es destaca.



En les restan�s configurac�bnS'm�s co�plexes�
d'analitzar els caracter?
és a dir la seva producció i evolució caracterologica. Tanmateix

s'estudia també la filo genia o procés seqüencial deIs diferents

tipus que es relacionen entre sí.

En resum:l'esquema sinoptic resultant del procés analític

el següent:

,

es



BINARIES

o BAsICS TERNARIES
.'

R CONICS TETRAHERES

D ORGANICS NUM�RIQUES- PENTA"�IERES

R PUNTIFORHES PUNTIFORHES HEPTAHERES

E FILIFORHES FILIFORMES

S ESTRUCTURALS---- TUBERALS

CORPORIES

C ESTATIQUES

T DINAHIQUES
O

1 IINDIVIDUALSN V R CONJUNCIONS DUALS

F
P

A E
CORPORALITZACIONS

O R L
COMPLEHENTACIONS

1 ESQUERRE
1 A

DIRECCIONALITATS

G
L DRETA

A C
POLARITATS FRONTALITAT

1

U
O

B 1
CONTRAPOSICIONS LATERALITAT

G L O
ANTROpm'lETRIES

DISTORSIONS
CENTRALITAT

R

E N
DISPOSICIONS

INVERSIONS
ASIJvlETRIA

1
A

S S
FILOG�NIBS

ROTACIONS

C
E TRANSFORJvlACIONS

CRE IXPIENTS

1
S PROLONGACIONS

ONDULACIONS
O

PER SUPERPOSICrONS

N PER PRESSIONS INTERNES

S
PER PRESSIONS EXTER�ES

EXCEPCIONS
PER TRIPLE PRESSIÚ

PER UNIONS

PER PENETRACIONS



l. CONFIGURACIONS D'EFECTE PUNTIFORNE.-

Com elements fonamentals de la representació o expressió
,

gr�

fica, trobem en primer lloc, el generador principal de la forma.

Segons Kandinsky:
"El punt geometric és un ens invisible. S'ha de defi

nir, per tant com un ens immaterial." (2 )

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

qüencia també canvia el so relatiu del punt abstracte.

Exteriorment el punt pot ser designat com la forma el�
mental mínima, pero aixo no és correcte. És difícil -

tra�ar els límits exactes del concepte de -forma míni

ma-: el punt pot créixer, convertir-se en pla, cobrir

inadvertidament tot el pla bAsic. On estaria don�s el

lími t entre punt i pla?" (3 )

Segons la concepció del punt,abans esmentada, hem considerat

tant les configuracions d'extensió mínima, com les d'expressió -

mAxima. En total hem definit onze modalitats morfologiques punti
formes:

1.- Digital:
� , .

perque no es un punt regular geometricament, sinó -

que, per la seva organicitat suggereix la ditada o emprempta.
Són els més nombrosos i apareixen com a taques totalment negres

espargides pels camps visuals.

2. - De toc: " és el resultat del primer xoc de l'eina del pla

material, amb el pla base." (4: ) Dóna corn a conseqüencia una

construcció expandib�e del punt compacte. Constitueix llna varia

ble molt particular, que es troba només en cinc casos en tota la

Serieo



3.- 6val dividit:aquesta forma, podem afirmar que és una de les

constants del llenguatge grAfic m�roniA. En aquests cAs, presenta
la particularitat d'ésser dividit per una línia en dues parts --

iguals practicament, per trobar-se superposat amb altres ele

me�ts formals. Són diferenciats mitjan�ant una area plena i una

altra buida, coincidint la primera, majoritar�ament a la dreta.

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

tres línies corbes dirigides cap a l'esquerra, menys en un caso

L'area interna del nucli es mostra dues vegades plena, dues més

de semiplenes, i en una sola ocasió, participa de les propietats
de la divisió, com en el cas anteriorment esmentat.

5.- Estrellat: és una configuració de fet estructurada per quatre
elements línials que es creuen entre sí, formant un estrellat.

Actua a nivell compositiu amb l'efecte puntós de l'area que con

figura, per la qual cosa, i encara que té unes característiques
pr�pies estructurals que s'estudiaran per separat i més endavant,
ens ha semblat incloure'l ja, dins d'aquest
cipar també de les propietats puntoses.

conjunt, per parti-

6.- Taca-focus: en casos comptats, el cercle adquireix la dimen

sió i la densitat focal, que segons el context espaial, adopta la

dimensió corp�reo-esferica, o la de forat-buit. �s un deis punts
focals de més for�a.

7.-Textura: �s: com diu Kandinsky, un "complexe central de --

punt s Ll.Lur-e s v
" (5) L'espai és sensibilitzat en molt poques oca

sions per la concentració o acumulació de punts que formen arees

texturitzades formant galaxies, . provistes de vida pr�pia en

l'espai compositiu. La concentració de forma circular fa que a

nivell perceptiu actui també, com a focus.



8.- De textura línial: de configuració similar a l'anterior, no

més que l'eleMent grafic del punt, és substituit per la línia cor

ba a la manera de virgulaci6 que gira i regira fins a formar un

munyoc. L'efecte focal s'hi expressa �amb� amb més.o menys inten

sitat.

9.- Irradiat: havent considerat el punt com a nucli d'elements

ciliats (apartat 4), aquí el nucli irradia multidireccionalment

línies unidimensionals cap a altres nuclis puntosos que el cir

cunscribeixen. La relació numerica de les extremitats, és de 5,

7, i 8 bra�os. Compleix la funció simbolica del sol.

10.- Concentric: com a única excepció cal esmentar la presencia

de l'element focal concentric format per tres cercles entorn del

nucli. Es localitza a la litografia 8-44.

11.- De massa:de vegades, el cercle segons la qualitat tonal in

terna adquireix el sentit esferic o de massa voluminosa.

Les onze variables puntoses descrites, ens comuniquen uns

caracters, que venen determinats segons els casos per les propie

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

agrupen segons les determinacions que segueixen a la pagina se- .

guent.



Caracters Determit�ts

Per l'eina

Per concentració

Per encreuament

Per creixement

Per expansió

Per conjunció

Per entonació

Característiques
Puntiformes Variable Nº

Digital (ditades o emprem-

tes) . 1

De toe (punta de pinzell) 2

De textura (de punts).
De textura (virgulació línial)

7

8

Estrellat (superposició
d'elements línials). 5

Concentric (dilatant-se).

Taca-focus.

10

6

Ciliat (amb extremitats).

Irradiat (amb extremitats).

4

9

Oval dividit (divisió del nucli). 3

De Massa (voluminositat). 11
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2.- ft..REA COKFIGURADA PER L'EKCREUAMEKT D'ELEHENTS LINIALS.-

Aquesta configuraci6 basica del vocabulari mironia,�s con

formada per la conjunci6 de les tres linies fonamentals9 horit

zontal, vertical i inclinada. Kándinsky les defineix respectiva-
ment segons la temperatura com,

" la forma m�s breu de la -

infinita pcssibilitat freda del mov im ent v
" (6 l c

á

L'i da i c
á Lti da «

freda respectivamente L'estrellat �s el signe
,

mes noml::r6s del -

vocabulari de la S�rie, i otservem cinc variables tipol�giques:

1.- Encreuament apuntat: de tra<;: puntejat o intermitent que li -

confereix un caracter de vibraci6 i llunyania.

2.- Afirmaci6 de l'encreuament: l'estructura, �s afirmada o de

finida per la contYnuitat del tra�. ts l'ordre que s'imposa de

les cinc variables.

3.- Puntualitzaci6 de l'encreuament: el centre de l'encreuament

�s remarcat, o adquireix de fet, una dimensi6 puntosa pr�pia. Es

descarta la possibilitat que es pugui tractar d'un punt, el

nucli del qual irradia vuit bra�os linials, per la correspond��
cia linial existent entre les parts i el nombre constant de vuit

bra�os. Aquesta configuraci6 fora una variable m�s dins del con

junt tipolbgic, sin6 fos perqu� �s l'�nica que es troba per"b� a

l'interior d'altres estructures formals m�s complexes.

4.- Encreuament ocultat: es ceracteritza, perqu� el punt anterioE
ment esmentat, sembla cem si s'hagu�s dilatat, fins a l'extrem de

dominar practicament tota l'area. L'estrellat queda dissipat, o

ofegat per l'expansi6 del punt, quedant l'encreuament ocultat.

5.- Encreuament corporalitza�: �s destaca pel tipus de tra<;:, que

en forma d'�mfasi assoleix una corporeitat infreqüent. El seu -



, .�

'; 1

carActer, ve determinat per les propietats de l'eina pinzell) •

...

La variable tercera comenGarA a apar�ixer cap a 1.930, just ocu-

pant també l'interior d'una altra forma que el conté, en un deIs

dibuixos del Carnet del mateix a�y. Paral.lelawent, encara que

molt escassame�t, comencem a localitzar també la varia:Jle sego�a,

només que en lloc d'encreuar-se les quatre linies, se'� creuen -

tres, l'horitzontal i les d�es inclinades.

La quarta implantacib estel.lar, apareixerA per primera ve

gada en el 1925, en el quadre "La migdiada". Té forma sextil i

se superposa a �n n6vol circular, que reprodueix el fenomen d'a

- ra -fen t; que el e e n tre ce l' en c r e uame rx't ,s i gui absorbi t per la

densitat d'aquests.

.-:_- .<,.-•.< ...._.__._.
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3 •• CONFIGVRACIÓ FER CO�EXIÓ DUAL DE PUNTS.-

La cenexl6 entre els des punts, s'efectua mitjanGant quatre

enllaGos linials, que determinen quatre implantacions o ordres:

El conjunt de tots els punts d'una recta limitada pels se�s

extrems, �s el segmento Per� considerant la proporci6 deIs dos -

punts propis que acoten la seva longitud, en relaci6 de la direc

ci6 linial, podem afirmar, que es tracta m�s aviat d'uLa construc

ci6 dual de punts (A. B), els qcals s'intercomnniquen. t;s evident

la predominancia proporcional deIs punts per sobre de la línia -

que adhuc es mant� en les successiv�s implantacions, encara que

s'aminorin paulatinament de tamany. S'ha quantificat 25 COfistruc

cions tipologiques en posici6 vertical, que no �s a�solutament -

geometrica, sin6 q_ue presenta una lleugera inclinaci6 d'esquerra
a dreta, segons s'evidencia en el grafic deIs quadrans, formats

pels eixos de coordenades. Considerant les definicions de Kandins

ky, esmentades en l'apartat anterior, referent a la temperatura

deIs tres tipus basics de linies segons l'orientaci6, aquí te
nim que la lleugera inclinaci6, fa que l'efecte esfrictament ca

lid minvi. A la vegada, que el c a r
á

c t e r- de rigidesa geomi
trica, es modeli, i que aquesta desviaci6, d'alguna manera fa -

que respongui o s'adapti m�s a l'orientaci6 caligrafica i ges

tual del moviment prop± de l'avantbra� i de la rea. Tanrrateix de

nota, el sentit dreta per contra de l'orientaci6 opesada,
,

es a

dir d e Ls qu i, s
ó

n esquerrans. A nivell c'ubicaci6 en l'espai,

ocservem que sempre es troben flotans. En cap cas, es conjuga,

es superposa, o complementa amb altres elements, ni tampoc ocu

pa un nivell precís dins de l'estructura espaial.

A la lit�grafia B-49 identifiquem un element intermedi, que

servei� de pont entre la primera construcci6 i �a tercera, que

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

la quarta implantaci6, amb uns trenta o quaranta cinc graus.



r
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El procés de transformació del traGat inicial, s'explica se

gons els eixos de coordenades, mitjanGant els quadrants i els oc

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

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

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

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

llotge. Com a conseqüencia la línia de conexió
,

es sotmesa per

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

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

barem amb la definició dels caracters grafics dels signes esmen

tats.

Cal esmentar, la rotació del primer signe, que es transfor

ma en horitzontal, en tres ocasions, i també .que la inclinació -

de les quatre implantacions o signes, se situa entre els quinze

i trenta graus.

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

cions", i cinc són le.s· h
í

p
ó

t e s í.s sobre la genesi o mo·tivacions

que impulsaren aquestes representacions.

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

descriu el que li interessava en aquells moments:

" El 1940, a Palma, treballava amb les Constel.lacions

(encara no tenia aquest nom; en els car�ets les anomeno

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

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

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

teressat molt la música, i em recordo que Kandinsky --

m'havia dit que ell pintava tot e�coltant

m'havia impressionat." 7)

, .

mUSlca:
. ..

alXO



De les declaracions podem deduir, que la música podría haver

-li influit o motivat els presents grafismes.

2.- Cirici qualifica en general aquests signes com a estrelles:

"Llavors la parella unida com les boles d'un pes d'at-

1',;
,

.

Le t a , o o" o bé " Dos estels units per dos segments en

angleo "

8

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

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

logica paralelola a la primera implantació d'aqueste serie. Si

treiem o suprimim els detalls narratius que donen el contingut a

la formiga ens queda practicament la construcció esmentada.

\
.>

40- Referent a la tercera implantació de la serie, que va acomp�
nyada del grafisme: �, a la litografia B-40, i que simboli!
ze segons Miró el xiscle punyent d'una oreneta (que estudiem a la

)
-

no hi ha dubte, que tant aquesta e om la varia-

ble horitzontal de la primera implantació, es r-e La ci.one n o
/

son

interpretacions del moviment o bategar dIales de l'oreneta. En el

carnet de la "Cursa de b r a u s
" apareixen els tres� � .--

signes amb l'explicació d'en Miró, esmentada.

50- Respecta a la primera implantació, també constatem, que hi ha

una clara relació mimetica amb el símbol astro16gic representat

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

a esqueLra, i que simbolitm l'oposició de la posició planet�ria,
segons el vocabulari grafic del �ón astrologic d'Ernst Lehnero

9 )
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.4. CONFIGURACIONS QUATRIPARTITES.-

.... .

ser1e tipol�gica ofereix un total de vuit estructures

formades per encreuame�ts linials, duals, d'orientaci6 vertical i
�

horitzontal. Aquestes estructures deterrrinen unes escales de crei

xement al augmentar el nombre de les esmentades horitzo�tals, de

2 a 3 i de 3 a 5 linies, configurant�se aixi les implantacions f�
mades per 2/2, 2/3 i 2/5. Les horitzontals permaneixen
de 2 en 2.

constants

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

trenca l'ordre vertical establert, constituint-se en exce�ci6'jn
que' es contraposa a les constants anteriorment esmentades. És a

dir, en lloc d'estar format per dos elements verticals, en t� tres,

i en quan a les linies horitzontals
,

nomes n'esta �rovista d'una,
encara que cal considerar, que pel fet de trobar-se superposada a

una altra figura conjugant-se participa tamt� de dues linies m�s

pertanyents a aquesta segona.

Aquestes implantacions linials, determinen divisions espaials
de forma quadrada, que de vegades �6n consideratS"com a espais --

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

ceix amb els cercles de les extremitats llnials, que no serrblen -

seguir cap ordre determinat, pel que respecte al fen�men de ple--
-buit.

Les implantacions formades per les linies que configuren el

2/2, les seves extremitats circulars, disposades entorn de l'espai

quadrat que es constitueix en centre axial del cOlijunt simetric

equidistan+., origina a la vegada una configuraci6 típicament man

dala:

" Figura geometrica de desenvolupament concentric i for

ma simetrica en que tot equidista i se subordina respec

tivament a un punt axial. utilitzada per la seva signifi



r: !\
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caci6 mistica i simb�lica, tant en l'edificaci6 arqui-

tect�nica com en les produccioTIs plastiques budistes.

Aixi, hom acostumava a edificar els temples segons una

planta en mandala, en general quadrada,dividida en vuit

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

pIe el temple de Borobodur; també s6n nombroses les re

produccions pict�riques del mandala, com hom pot veure

en les teles tibetanes. El manda la , del qu a L hom po t -

trobar paral.lels em l'Europa medieval, ha tingut uLa -

forta influ�ncia en el m6n occidental contemporani a

causa deIs corrents relisiosos i filos�fics pro-orien-

tals deIs darrers vint anys; a voltes és assimilat per

la plastica d'avantguarda i per una artesania fomentada

i influida per a qu e s t s c o r r-en t s , "( 10) Per aí.x
ó

es diu

que el mandala és sempre una quadratura del cercle.

�.
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5.CONFIGURACI6 CORBADA DE GENERACI6 cONtlNUA 1 DISCONT1NlJA.-

Com a ge�eraci6 continua, entenem aquell traGat corb que no

�s lliure, sin6 conegut, que segueix un ordre o ritme. El present

signe grafic, en forma d'espiral que creix conc�ntricament entorn
,

del centre focal, es desenvolu�a de forma t&ncada, per aixb l'hem

definit tamb�, com espiral tancada o continua, per contra del se

gon signe, que si b�, l'origen �s com l'anterior sofreix ULa dis

torsi6 o desviaci6, de forma que s'allunya del centre, obrint-se,

trencant la concentricitat tipica de l'espiral. Per aquest motiu,
l'anomenem tamb� espiral oberta o discontinua. Aquesta continui

tat i discontinuitat depenen de la variaci6 de la longitud del -

radio Segons Paul Klee:

"La variaci6 de la longitud del radi, combinada amb el

moviment perif�ric, transforma el cercle en espiral. De

l'allargament del radi s'origina l'espiral viva, mentre

que l'escurGament del radi disminueix la rotaci6 cada -

vegada m�s, fins que el bell espectacle mor

dueix a un punt." (11)

i es re-

El primer prctotip gr�fic, genera una circumval.laci6 d'una

volta i mitja, per� l'orientaci6 de sortida i de creixement,
,

es

sempre per la part superior del punt i en direcci6 cap a la dreta

si b�, podem trobar l'ordre invertit quan es troba en forma de -

conjunci6 dins d'altres estructures m�s figuratives amb la fULCi6

de cap. En dues ocasions, el mateix signe es mostra amb ULa sola

volta de circumval.laci6, que trenca l'ordre habitual, perqu� 1'

inici del creixement s'efectua per la part inferior, en direcci6

contraria, es a dir cap a l'esquerra.

El segor. prototip, majoritari, presenta una conformaci6 cons

tanto Localitzem un cas de desenvolupament m�s evolucionat longi

tudinalment, i un altre que esta invertit d' esquerra a dreta.
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En forma de conjunci6, el trobem aparellat amb el cercle, que el

divideix per la part extrema ciliada en dues meitats, de les quals
la de la dreta és plena, i la de l'esquerra buida.
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6.-eONFIGCRAeIONS eURvILtNIES D'EQUILIBRI BINARI I ONDULAR.-

Dins deIs signes curvilinis ondulars, apareixen tra9ats d'·_

equilibri binari, que-formen un corpus dependent d'altres formes,

excepte el grafisme ond�lar o serpe&tejant d'entitat pr�pia.

En una primera part, tenim que els tra9ats A, B, i e, cons--

titueixen �La serie, de for�a que, cada un d'ells, es conseqüeL

cia de l'anterior. (Veure il.lustracions de la pagina nº 59

A la segona part, tamb� podem establir una
, '

serle, per medi

deIs grafismes R, S, i T, que igualment presenten unes conno�a

cions formals evidents de ritme i freqli�ncia, encara que funcio

nalment no tinguin relaci6. 0Ve�re il.lustracions. Pago n� 59

ELtre les dues series, també s'estableixen uLes interrela-

cions, és a dir, R ve
,

a esser una
. , ,

lnverSlO en sentit vertical des

cendent d'A; S és una inversi6 superior de B', T és una prolonga-

ci6 ondular de e, o de S. La tctalitat deIs sis grafismes esmen

tats els podem identificar, aplicats dins d'altres formes, com

plint diverses funcio&s fision�miques.

Els grafismes A i R, es complementen en forma de reflexi6 -

sense coincidir l'escala del tamany, en la litografia B-37, en

forma de celles-nas i de boca. El signe E, conseqliencia de la con

ju&ci6 d'ulls i nas es troba aplicat a la majoria de rostres fron

tals. El signe e, té la mateixa funci6 que l'anterior i formal--

ment és una soluci6 més explícita. Es troba aplicat en el rostre

de la figura serpente�ant de la litografia B-49, que curiosament

es complementa amb la forma ondular del cos tipus T, encara que'

corroralitzada de forma tubular.
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La conjunci6 ondulada T_apareix unicament conjuntada una -

sola vegada en el cercle que el divideix, eL una part plena i una

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

El signe R apareix, amb la funci6 d'orella en el Carnet "Pas

toral" del 1.924, i posteriorment de forma s í.m
í

La r", Er; el mateix

any, "El vent", destaca el mateix grafisme pero mé� figurativit-

zat, i anb diferent' funcionalitat. Er.. aquest cas fa de tigoti.

És interessant destacar la relaci6 mimetica existeLt entre -

el grafisme B (conformaci6 d'ulls i nas a la vegada), amb el sig

ne astrologic de nus descendent, corresponent a un tipus de posi

ci6 planetAria, segons Lehner (12).

És evident que Miró, fuig de la ccnfusió i que la clarifica

ció ha de cercar-la mitjanGant la simplifjcaci6. Al respecte, Mo

holy-Nagy manifesta:

"
••• vaig observar que les línies posseien un poder,

una forGa propia independent i que, si volia controlar-

-les, havia de cuidar de no excedir-me eL el
,

seu uso

Aix6 va contribuir a simplificar el meu treball. Al dis

minuir les línies, disminuia la possibilitat de crear -

c on f'us i.ó v

" (13)
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7.-CONFIG8RACIÚ LíNIAL POLIGONAL AMB DUALITAT PUNTIFORME.-
"

En aquesta construcció grafica, es planteja una dicotomia,
�s a dir, son dos punts units per una linia poligonal, o �s una

linia poligonal limitada per dos punts propis. Ben mirat pero,
ens inclinem per l'hipotesi d'un punt en moviment angular actiu,

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

Diferenciem dues orientacions o ordres: vertical i horitzon

tal. L'inici del moviment dinamic, en ziga-zaga que descriu l'or-

dre v e r t.ri c a L, eE: produeix pel costat esquerre del p�nt
, ,

<

Q orlgen.

El no�bre d'angles o v�rtexs formen ULa s�rie num�rica parell
creixent de 2 en 2; �s a dir, 4, 6, 8, 10. L'empla<;ament i la di

reccionalitat deIs punts A i B, �s respectivament, superior-dreta
i inferior-esquerre.

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

litz&cions, en 14 s'inicia per la part superior, i nom�s en 6 per

la part inferior, que justament es corresponen inversarnent als

aLteriors. El nombre d'angles que descriu la linia, formen la ma

teixa serie riumé r Lc a que la de .Lt o r-d r-a vertical, en principi, no

m�s que queda trencada per l'exceFció formada per 18 vertexs.

Com a precedent d'aquesta implantació horitzontal, herr de consi

derar el tra<;at de Funts duals en conexió linial angular. La grM

duació deIs angles oscila de 30 a 90 graus, predominant el de 60Q.

Les pressions positiva i negativa son practicament constants.

En l'espai, ocupen diverses posicions, i com a conseqü�ncia,
tenen diferer.ts funcions. En el buit o fons del camp visual, com

a grafisme relacionat, com rrie s endavant veurem, arnb les or en e t e s

de mar, Una segona posició,
,

es ocupant,espais acotats pertanyents
a altres estructures, com a formes de toca d'uLa bona quantitat
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de rcstres de fron. En un tercer aspecte més minoritari,
,

es ocu-

pan zones interm�dies, és a dir mitat a dins i mitat afora, com

succeeix a les litografies B-12, B-2l, B-37. Quan el grafisme es

troba a dins i afora d'uLa segona estructura, els vertexs son

parells, mentre
,

que quan es entremig, els vertexs son pare lIs o

senars. Cal esmentar, una sola conjunció d'aquests grafisme en p�
sició horitzontal amb la conexió curvilinia de la dualitat puntifo�
me (que sembla tenir relació, també amb les ales de l'oreneta de

mar) •

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

sobrE: la "Cursa de braus", Miró E:xpressava,
" inscriure també en

l'espai el gr�fic del xiscle punyent d'una oreneta" (14), refe�

rint-se al grafisme que estudiem, enlla�at amb els dos abans es-

tudiats, � � No hi ha dubte de la relació entre aquests i

els aspectes esmentats de l'oreneta (xiscle, ales). Moholy-Nagy,

compren que els missatge més complerts estan en les relacions de

les línies,
" Vaig compendre llavors perqué utilitzaven combinacions

tan inusitades de linies corbes, rectes i zic-zacgeants.
Formaven part del seu llenguatge, basat en principis vi

suals fonarnentals. Aquests era la mariera'd'exposar ele

seus problemes, la seva consciencia socia1, les seves

alegries i temors. Les linies es convertien en diagra
mes de forc es in teriors ." (15)

Diferents pobles i. cultures, han utilitzat aquests vocable

gr
á

f Lc o similar, per e xo r e s sar o comunicar divers es co s es o s i

tuacions. Aixi, per exemple, els rodamons, hi simbolitzen el gos,

els jeroglifics egipcis, amb els seus car�cters pictogr�fics, hi

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

donant-li una dimensió ornamental.
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65VARIADLES SITUACIONALS DEL GPAFISME (2), EN EL CAMP VISUAL

(1), CONSIDERANT UNA ESTRCCTCRA FORMAL (3).
A FORA: V�RTEX PARELLS. A OINS: VtRTEXS PARELLS. ENTREMIG:

V�RTEXS PARELLS O SENARS.

�(2)

;�i¡li:¡lllil!!!iiiilil!lil!lillll\I\lil�::::l
AFORA

A 01::\5

F1\TI�Fr-llC

( 1 )



"

"I�

)
I.�

66



67

.8. CONFIGURACI6 TIPOLOGICA POLIGOKAL TRIANGULAR.-

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

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

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

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

les formes o estructures tenderts a la triangulació, per� aques

tes es contemplen ja per estar contingudes en altres estructures

que s'analitzer.. sí per�, que val la pena esmentar l'única estru�

tura dual triangular reflexiva que apareix en el quadre com a ex

cepció, així com els perfils deIs dits de la mA que suggereixen

el d'una serra.

Ordre A (vertical): Els triangles s'agrupen de forma que pr�

senten contacte rel vertex, o s'alinien verticalmEnt sEnse contae

taro En aquest cas, no són propiament triangles, sinó angles --

aguts, que al ser interceptats per la línia i tallats, aquests

s'hi �onfiguren.

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

per passar a tres que s'ajuntaran i contactaran
finalment. L'orien

tació d'aquests depen de la forma de perfil en els quals es recalza.

Ordre C (doble horitzontalitat): Consta de lT/2T, �s a dir -

format per un triangle a dalt i dos a baix per separat. �l 3T/3T=

= a 3 triangles part superior i tres
,

mes a la inferior, sigui en-

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

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

Ordre D: Compost de triangles i cossos cilíndrics contrapos

sats de la següent manera: 3T/3C = 3 triangles dalt i 3 cossos ci

líndrics a baix despla�ats. 1 2C/3 = a 2 cossos a la part supe

rior � 3 triangles a la part inferior.
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Aqu1 ens referim al triangle com a element indispensable dI

una exprE!ssi6 molt punyent. No deixa de ser significatiu, qu� ha-

gi utilitzat justament la forma triangular per a resoldre les pe

ces dentals. Cal considerar el carActer significatiu, que el con

torL del triangle comu�ica. Dondis el defineix: " l'acci6, el

conflicte, i la tensi6". (16 ) En aquest sentit no es d'extranyar

que els apliqui al11 on vol expressar, viol�ncia,horror, patiment,

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

ciant, segons SebastiA Gasch:

"pAlid, desencaixat, les faccions desfigurades per la -

por, nom�s anava dient com una lletania: Han tirat bom

bes a Varengeville •.• ! Han tirat bomtes a Varengeville
... !" ( 17),( poblet de la Normandia, on s'hi refugiA
a conseqü�ncia de la ¿uerra del 39).

Aquestes bocatges, que serrblen m�s aviat crAters, d'alguna -

manera volen emanar aquell cri� col�ric i d'enuig, que Ficasso -

tamb� va reflexar, de manera similar a l'any 1.937 mitjan�ant el

Guernica.

El triangle, figura com elerrent bAsic compositiu ja en els

quadres deIs anys 1.923-24, per� sera en el peri�de de 1938-41,
I

on el triangle com element integrant d altres estructures (com en

el present cas), es mostra en molta assid�itat.
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9.-CONFIGURACIÓ TIPOLOGICA CONVEXO-CONCAU.-
"

La lluna forma part fonamental del vocabulari d'en Mir6, amb

una gran for�a simbolica, estretament relacionada en l'aspecte -

femení. Pero, aquí s'escau estudiar-la morfologicarr.ent. Wong creu

que:

"La sustracci6 pot ser considerada com la superpoEici6
d'una forma negativa sobre d'una positiva." (18)

Aixi don�s, tenim que l'�reé de la superficie coberta per la

forma negativa, es converteix també en negativa. Tractan-se de

dues formes circulars, l'�ree que resta del fenomen sustractiu,
és una forma composta de dues propietats. Convexa, perqc:é li és

propia morfologicament, i concava perqué l'adquireix en desapar�i
xer la porci6 rBstan.

La forma
,

es identificada per associaci6, a la lluna eviden-

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

Una amana�a inquietant." (19) Referint-se a la fal� deIs pagesos

que Mir6 apreciava tant, per la vitalitat que li in�onia.

D'un total de 10 Ilunes, la meitat estan encarades cap a la

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

configuraci6 en principi, per les connotacions exposades, és més
propia corr. element astral, que cap més altra cosa. Veiem que en -

aquest nivell planteja la dicotomia c3smica i 6rg�nica. Pel que

fa referencia a la primera, l'empla�ame�t en el fons del camp vi

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

queda exposada quan es conjuga amb altres estructures com és ara,
la litografia B-38 i B-42, al lloc de mans i bra�os. A la litogra
fia 8-28, al ll�c de les mans, i a la B-9, al lloc de les ales -

d'un ocell.



73

Un altre fen�men que es planteja tot sovint, �s el de l'a�
bigüetat, quan la configuraci6 estudiada, es mostra com a la li
tografia B-8, que els bra�os s6n banyes i fal� a la vegada.

Podem dir que a la Serie Barcelona, la lluna ha perdut tota
aquella carrega anectotica present en el 1924 i 1926. En principi,
el perfil contenía craters deIs quals sortíen flamerade�, ara en

canvi, amb el perfil en t� prou �er a dir aIlo que:li interessa.
En el primer cos hi havia modelaci6, mentre que en el segon no

n'hi ha. Joan Pe!'uc�o r�cull les següents manifestacio�s:

"Experimento la nacessitat de, trobar el maxim �'intensi
tat amb el mí�im de mitjans. Aix� ,

es el que m'ha COQ-

duit a donar a la meva pintura un caracter cada vegada
m�s despullat.

La meva tendencia al despullament, a la simplificaci6,
s'ha exercit en tres dominis: el modelat, els colors, i
la figuraci6 deIs personatges.

En el 1935, en els meus quadres, l'espai i les formes
encara apareixien modelats. Adhuc hi havia clarobscur
a la meva pintura. Per�, poc a poc, tot aix� ha desapa
regut. Entorn de 1940, el modelat i el clarobscur varen

ser enterament suprimits.

Una forma modelada �s menys sorprenent que una forma se�
se modelar. El modelar impedeix el xoc i limita el movi
ment a la profunditat visual. Sense modelat ni clarosb
cur, la profunditat no té límit: el moviment pot exten
dre's fins a l'infinit.
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Poc a poc, he arribat només a utilitzar un petit nom
bre de formes i de corors. No és la primera vegada que
es pinta amb una gama molt reduida de colors. Els fres-
cos del segle X foren pintats així. Per a

,

son quel-
com magnífic.

Els meus personatges han experimentat la mateixa simpli
ficaci6 que els colors. Simplificats coro estan, resulten
més humans i vius que si estiguesin representats amb
tots els detalls. Representats amb tots els detalls,
els hi fal taría aquesta vida imaginaria qu e ha engran
deix t o t v

" (20) Amb aquestes declaracions, Mir6 justi-
fica el caracter sincretic de la forma del seu vocabulari, que
logra per medi d'un procés de transforrraci6 sinectic sustractiu�
que fa possible que s'alliberi del sentit objectual, per adquirir
unes configuracions que es caracteritzen per la seva entitat gra-
fica.
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,CONI'IGUHACIO CIJRVILINIA DOBLE
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10.CONFIGURACI6 POLIGONAL TANCADA DE CINC V8RTEXS.-
.'

La configuracib linial poligonal amb dualitat puntosa tra

<;:at de zic-zac) que s'ha estudiat, té una relacib morfologica i

tamb� una correspon�ncia num�rica (amb el nombre de v�rtex), com

a cos de simetria rectilinia (ortosim�trica) (21), amb l'actual
simetria p�ligo�al quintuv�rtex.

Aixi dQncs, cada un deIs v�rtexs del tra�at linial esmentat
es correspon a cadascun deIs de l'estructura (estrellada), alter

nant-se els parells amb els senars. Els primers es corresponen
amb els angles interns i els segons amb els angles externs de -

l'esmentada estructura.

Com a excepcib, tenim un cas, que en lloc de tenir 5 puntes,
només en té quatre, és a dir del pentagon passa a configurar un

quadrilater. Dins de les 10 variables pentagonals, a m�s arnés,
si troben dos tipus de construcció cil ciliaqa� insinuant timida
ment l'estel fuga�. Segons Cirici (22),les estructures estudiade�
fins ara, menys la que fa refer�ncia a la tipologia poligonal -
triangular, pertanyerien a modalitats d'estels, formant part de

l'apartat d'estrelles i constel.lacions.

La present modalitat podem afirmar que
,

es in�dita, encara

que amb anterioritat, en el 1924, el quadre "Sourire de ma blon
del! en el repertori de formes: "Flans en forma de menbres humans','
hi hagi una estrella de 5 v�rtexs molt més matusera a�b un ap�n
dix que s'estén considerable�ent. Ara l'apendix o rastre es dóna
en tres ocasions només,i és com si s'hagués atrofiat.
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CONFIGURACIO POLIGONAL TANCADA DE 5 VERTEXS'

EXCEPC lO':

VARIABLES CILIADES

ORDRF -5 VERTEXS -

.t=:
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CONfIGURACIO POLIGONAL TANCADA

INTER-RELACIO DEL nº DE VERTEXS DEL TRA�AT LINIAL TRENCAT
1 EL POLIGONAL TANCAT.

1 3 -5 7 9

2 6 8 10

1 1
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11.-60NFIGURACIÓ COMPOSTA DOBLE I ADDICI6 ORBICULAR.-

La dialectica entre totes les variables estructurals tipolo
giques de la morfogenia, ens porten a la conclusió de poder im

plantar dues series que es complementen entre sí. La primera,
contenidora en forma d'atmetlla o mandorla, mitjan�ant els proto-

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

addició d'altres cercles concentrics, arriba a configurar els pr�
totipus A-B, A-B2, A-B3, A-B3bis. D'aquesta manera i combinant

entre sí cada un d'ambdues series, s'obté una tercera variable

fins arribar a un total de 20. Les quals, no totes si troben pr�
sents en a la Serie Barcelona, com tampoc hi apareixen aillada

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

Pero, tot i així,s'hi poden "identificar 13 variables,unes m�s -

nombroses que d'altres.

L'ordre habitual
,

es l'horitzontal, trobant-se com a verti-

cal la composició formada pels elements A-B-C. Com apartat excep

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

cions de la forma contenidora.

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

el sistema compositiu que estudiem, cal esmentar que sense comp
tar els que es troben en aquelles figures d'una manera simple,
sigui en forma de cercle, sigui en forma de cercles formant equi
libri binari, n'apareixen 63 que constitueixent entitats propies,
tant si ocupen com si no el seu lloc anatomic que li és propi,
(el fenomen de la multiplicitat de forma global, sera tractat

en un capítol a part).

Val la pena considerar algunes característiques d'aquests
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ulls. En pr�ncipi hi ha dues atribucions que semblen cIares, en

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

confirma l'expressió de Plotino, de que,
"
..• l'ull no podría veure el sol sinó fos en certe ma

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

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

Per altre banda, ten�m l'atribució atractiva, que es mani

festa de forma inedita en la present Serie, directament relacio

nada amb l'imatge femenina. Cirici diu al respecte:
"Els ulls obtenen un paper preponderant en els ros tres

femenins, els quals concentren la seva expressió po-

derosa i de fet són els dipositaris del poder d'atrac
ció de la dona." (24)

"Els ulls enormes que solen caracteritzar aquests per-

sonatges, en el interior del seu rostre arrodonit,
pertanven també a una rancia familia iconografica. El

poder de la dona ha estat sempre vinculat al poder
deIs ulls. El khol, el vell maquillatge de malaquita
per el qual les dones de l'Egipte predinastic utilit
zaven les delic�oses plaquetes de tocador de pedre ja
ponesa, l'esteatita, era un procediment per accentuar

aqu�sts poder que practicament totes les races del món
c on e í.xen s

" (25)

1" Un altre f'enórnen important de confluencia en el llenguatge
grafic que estudiem, és segons Cirici:

"
•.• l'artifici que Picas so aprengué a la Salpetriere

per representar alhora la visió frontal i la de perfil
pero que, en part, correspon a una constant sem�otica

que és la que fa prendre cada forma de la manera més -

típica, a maxima dimensió, i exige ix el nas de perfil
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-i els ulls de cara. Adhuc, com per a Picasso, de vega-
des dos ulls es troben al mateix costat, i no

,

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

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

tatem, que l'esmentada estrategia picassiana, no es compleix,
puix apareixen justament l'un sobre de l'altre.
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CONFIGURACIO! COMPOSTA- DOBLE , ADDIC1� ORBICULAR-
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CONFIGURACI6 PER TnA�ATS COMPOSTOS:

VARIADLES TIPOLOGIQUES SEGONS LES COMDI�ACIONS DELS PROTOTIPS

DE LES St:RIES
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"
12. CONFIGURACIONS LíNIALS MIXTES, POLIGONALS 1 CURVILíNIES.-

Dins de les estructures formals
,

mes o menys regulars predo-
minants, hi apareixen inesperadament altres estructures caligra-
ficament molt més irregulars,

. "

1 que son mes escasses de tra� ca-

racterístic que despunten pel seu caracter incisiu. Cal assenya
lar que el 1938, s'inícia en les tecniques del gravat, al Taller
de Roger Lacourriere. L'apassionament per l'obra grafica, que ja
mai més deixera de fer, així com les propietats petrees del suport
(d'aquestes litografies), fa que descobreixi una nova dimensi6 -

de la línia grafica, i que aquí d'alguna manera semblen relluir.

Aquests grafismes, pot ser que siguin la sintesi d'estructu
res formals més complexes, com s'entreveu en alguns casos, en al-

tres no queda tan evidente
" Crec -va dir una vegada Mir6 i o segueix sostenint

(fins el 1983)- que una forma mai és abstracte, sino

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

qualsevol al tre cosa." (27)

Les trajectories dels grafismes, sembla que vagin ocupant -
les zones d'espais residuals, que per al16 que el propi Mir6 mani

festa;
"
••• el quadre ha d'ésser fecundo Ha de fer que neixi un

mó n s
" (28), es van movent, com resseguint els cont o r-ns

d'altres estructures més importants d'ordre, per tal de crear --

aquesta densitat necessaria que ell proclama.

Analitzant pero, les particularitats morfogeniques, podem di

ferenciar tres tj?US de tra�ats:
Binaris: formats per la conjunci6 de dos tra�ats que s'inter

relacione-n forman un sol cos g r-á f Lc ,
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Ternaris: forrnats per tres elements línials, englobant els�

caracters rectilíni, curvilíni i nodal, d'alguna manera o altre
en tots els casos.

Quaternaris: que es configuren per la unió de quatre parts
líryials. Nom&s se'n troben dos.

Cal esmentar, que el caracter d'uniforrnitat, general deIs
contors nets i precisos, es contraposa amb aquests, que presenten
característiques d'ernfasi, a punts determinats, d'irregularitat -

contenint en general un sentit prirnitiu i fins i tot, com gargot�
jant.
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13. SUPERFicIES ACTIVES DE CONFIGURACI6 REGULAR, LiNIAL INTERMEDIA.-

Fins ara, ens hem referit als traGats i construcci6n lInials,
que podien determinar com efecte secundari, la superfície. Ara -

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

" .intermedia, perque es troba entre un punt en movi

ment i un efecte de superfície." (29)

Partint de l'esmentada definici6, quan l'acci6 del moviment

llnial, produeix la superfIcie com a fI, de manera que
,

es substi-

tuida m:mediatament la propietat línial centrant-se en la de la

superfície en sI, descobrim una nova dimensi6 o propietat de la

forma.

Segons els elements contenidors aquestes superfícies tindran

diverses funcions, pero en aquest moment ens interessa destacar -

les propietats conformadores, com a tals.

"A més arnés, hi ha generalment -ens manifesta Arnheim-

un cert grau de soroll visual que acompanya i modifica

la forma percebuda mitjanGant detalls i matissos més o

menys vagues,pero aixo contribueix poc a la comprensi6
visual." (30)

Motiu pel qual, s'han presentat despullades de signes i gra

fismes complementaris, que puguin distreure l'atenci6 i entorpí -

el verdader abast bidimensional, i llur comprensi6 visual.

En l'extens repertori de superfícies (rostres) descobrim les

conformades per les formes b�siques, triangular, quadrangular, i
cir�ular. Després d'aquests quatre grups tipologics, a partir del

cercl� es van produint transformacions, obtenint-se superfícies



corbes creixents en sentit horitzontal, promogut per una forta -

pressi6 interna de sentit oposat fins a determinar 3 grups tipol�
gics més. Els grups més importants son el 5 i el 6, que contenen
16 i 17 superficies respectivamente

Els quadres que recullen les superficies actives de morfoge
nia regular 1 i 11, de la Serie, ens ofereixent un exemple tipic
de simetr�a catametrica, segons K.L.Wolf:

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

raci6 en l'espai i en el temp) igual forma i tamany;
per� estan vinculats entre sí per una relació comuna,-
o les seves formes continuen e�sent an�logues, i la -

seva successió está vinculada per una llei (per exemple,
la successi6 de poligons regulars referits a la circun
fer�ncia .•. "(31),i de la circunferencia cap a la forma

cóncava horitzontal. El fenamen catametric resulta més evident -
en les formes de les superficies en sí, que no pas en les formes
b�siques de referencia. En l'esquema sobre genesi morfologica deIs
rostres de front, podem consteta-hi les inter-relacions evidents ca

m�triques, tant en la. confor�aci6 bAsica de les primeres superfí�
cies, com de les segones, que es desenvolupen i creixen lateral
ment en sentit horitzontal, seguint les directrius de la doble -

pressi6 interna del cercle.

La clara tendencia formalitzadora basica deIs rostres, per
altra banda, ens porta a pensar que Mir6, com a apassionat de la

naturalesa, havia de tenir en compte el contingut de la trilogía
geom�trica que Johannes ltten formula:

"Totes les imaginábles linies i formes de superficie p�
den derivar-se, quant a composicions, d'un, dos o ---
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tres d'aquests elementals caracters formals. Tres
,

mons

es plasmen �n les formes:

l.-Món material de la gravetat,
quadrat.
2.-Món espiritual deIs sentimente,.de la mobilitat del

del que
,

es salid, en el

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

cercle.

3.-Món intel.lectual de la logica, de la concentració, de

la llum, del foc, en el triangle.
Per a 1 'home que mira espiri tualment, ·els tres símbols
no són formes buides, sinó que donen cos en sí a les més
poderoses forces de la creació. 1 qui vulgui entendre -

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

la vida, necessita de la clau per a iniciar�se en l'evi

dent secret." (32)

Examinats els ordres basics, en el quadre de superficies 111

tenim:

1.- Aquelles formes d'una clara tendencia vertical.

2.- Una sola configuració ondular, \

que adopta la forma de ma.

3.- Una sola conjunció dual, contraposta segons el punt de vista

funcional (de front i de perfil), que crea una dicotomía en una -

aree com6na a les dues, definint-se la propietat conmutativa.

4.- Una serie d'estructures que reprenen el moviment continuat
d'una línia activa, creant internament una-divisió en forma a'-

arees.

Cal asenyalar aquí un eIement que té una relació directa amb

la forma de les superfícies, i que s'adossa en el seu contorn ex

ter�or. Vegem BI que li va motivar:

11 Un altre deIs parat?;es que marcaren per a tota la vi

da a Joan Miró va ser la barceloni�a Pla�a Reial, 1Ioe
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d'un gran romanticisme i on el seu;pare hi tenía la ten

da de joiería i reJ.lotger!ha a-nomenada "El )\cuarium'] L' ai

gua, des d'un principi, influí en Joan Mir6, i no sola

ment per l'al.lusi6 del titol de la tenda paterna, sino

pel gran surtidor que existia, i que encara segueix
existint, en el centre de la bella pla�a. El petit Mir6
es quedava encantat davant deIs jocs cambiants de l'ai

gua del surtidor, que li semblaven com desmaiades caba

lleres, i sentía la fascinaci6 del rumor cristal.lí, in

sistent i m�gic, que:aco�panyava e�s seus jocs.

Aquestes primes caballeres d'aigua, que trobem en alguns
deIs seus personatges, queien paralel�les a les rames

de les palmeres de la pla�a. Mir6 li complau dir que en

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

l'aigua,i que aquest últim element deriva deIs seus

anys infantils quan contemplava el sortidor maravel16s
de la Pla�a Reial."(33) El grafisme de la caballera

d'aigua, no apareixer� fins a finals de la d�cada deIs anys 30.

Per tan, els personatges ¿e la S�rie Barcelo&a, llueixen,es pot
dir que ineditament, la triciliaci6. En el tercer capítol, on es

tudiem la filogenia de les testes, podem constatar l'evoluci6 re

pr�sentativa d'aquesta part deIs caps.



93

- CT I VES' OE""'- M
,

' ORFOGEN I A'
-

---
o

-

o' I o,SU?

ONFORMAC-t O'

; ,
.; ..

;::::::::;:::{:::;::::::;:.

11
�:O'.-

.,'
.

\ I :

)�
0"

/

'''V

a
":J,

cY o

9

O."
•

y----.

---------r-------
) I I

e .)

�

--

---- .... � \

\

)



·'

94

SUPERF I C I ES ACTI VE'S OE- 1\40RFOGEN I A REGULAR" 2.

11

'O
O
,O'
,C)�
•.

'.
.

.

,

d
a

Ó
o

CONFORUACIO, CONICA.

�
cfk

a
d

��------------------��------------------�----------------------'

----.be .' n;1

--.
__

'�

�
�

�
e')

.Ó: �).



GtNES 1 MUHFOL(')CIC¡\ DEL:; HOSTIlES f))'; FRON

li:iiiiiifI��:¡i¡if:1 •
CF�b-

"'1'
_

ua�u
FORMES BASIQCE5

._1.-

I

.1_

•
- ----

.-' _.--. -

1\ 1'l-:1I-11['[,,\l' i o �¡Uln,'()(;r:l\ I CA IlI-: i.r s Clll¡n:S ql:¡': '1'1-:\1':1'\
l'l1C'1 A 1'\''''1' LW p.\ln'll),<\ I,:L CI,'HUF. 111':SFl'\\'()LlII)A�W\:T r
l'HFl\HW\l' PI,' LA L¡\TEIU\I.ITAl' 1·::\ SFr-\TlT Illll¡ITZll\TAI.
Il H', 1 !T ;\ t. ,\ 1\ l 1 1 \U: 1) In: ::;::; r ó r x 1'10: 1 � x . .\ •



96

.'

SUPERF:I C I E'S ACT' VES DE MORFOGEN I A REGULAR, 3".

11 -PER VERTICALITAT

,C-"'\�.')' '1:,\'
\

-------_._-PER· DUAL I TAT-

I

1,
1\
�:

PER CONF', GURAC'" 0- OND�!..AR

ID

--------�

•

-------.

PER CONFIGURACIO CONTINUA11



97

ESTRUCTURAcr6 DUAL: CONfIGURACrÓ PER STJPERPOSrCIÓ.

CONCEPTES REPRESENTACIONALS: AMBIGUETAT, TENSIO
DUALISME: LLUITA DE DUES CONFIGURACIONS
CONfRONTACrO: FRO�TALITAT, LATERALITAT

( A ) ( B )
"

CO�IC:\A

( A )

( C )•

(A )+� B) = (e

�P • e .

( ]; ) + ( A ) = ( C

( 13 l
P.c. = PRorIETAT CO:-;�IUT'\TI\'A
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14.SUPERFICIES ACTIVES DE MORFOGENIA IRREGULAR.-

Si bé, les anteriors auperfícies es manteníen fidels a uns

patrons formals, sense sufrir gaires transformacions, ara tenim

que les tres series primeres són conseqüencia, o almenys guarden
una relació directa,amb les corbes de l'oval i l'ovoide.

"Un dibuix de Klee, titulat -Sons concomitants- repre
senta un rostre huma per medi d'una serle de corbes de

nivell, que no són sinó les arrugues, els plecs de la

cara, les deformacions, perqué inclús el rostre huma
,

es

representació d'una história." (34)

En canvi Miró, considera els rostres com a superfícies i com

a tals planes, i en lloc de modelar en relleu frontalment, modela

els contorns. Klee, treballa i sensibilitza la superfície, pensant
en la profunditat i en la massa, és a dir, define ix l'estil pic
t6ric, i Miró, l'estil llnial, en termes de WBlfflin.

"
•• l'estil en que es dóna la tonica el dibuix veu en

línies, i l'estil pictoric veu en masses. Veure línial

ment significa, doncs, que el sentit i bellesa de les

coses és, d'antuvi, buscant en el contorn -també le te-

nen les formes internes-, essp.nt portada la visió al

llarg dels límits, impel.lida a una palpació dels cos

tats, mentre que la visió en masses es verifica quan
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l'atenció se sustrau de les vores, quan el contorn, com

a guía de la visió, arriba a
, .,.

ser mes o menys indifere�t,
••• "," ••• el contorn ve a ser el carril entorn de la for

ma, pel qual es deixa portar segur l'espectador."(35)

A més ,

a mes, de considerar l'efecte tensional de les --�----

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

cap en dins), com a for�es que impulsen els entrants i sortints
deIs contorns, o les deformacions més

"Els caracters ,

mes significatius -diu Cirici- de la de-

formació del perfil vénen de l'eixalada de la volta del

crani i la supressió del front, que fan que el nas si

gui l'element més alt del cap." (36)

En el quadre de superfícies actives irregulars r, les varia
bles de la 3ª serie, és on trobem les deformacions més accentua

des, conseqliencia d'una observació típica d'en Miró. Tinguem pre
sent, que:

"la ciencia de l'home requereix -com diu Foucault- ob-

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

mes." (37)

A la serie 1 i 2, la relació en�re el front i el nas,
,

es or-

todoxa, i el sortint del mentó, amb el nas, crea la convexitat de

la boca oberta.

En el segon quadre de superficies irregulars, s'incorporen,
com a regle general, les estructures poligonals triangulars (estu
diades en anterioritat) fent la funció de dents, eu les zones con

vexes, o boques.

Cal asenyelar també, el sentit de l'orientació practicament
constant, que amb l'afirmació de la lateralitat esquerra, recau
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en el segon quadrant de l'espai diedric.

Hi han superfícies, com les s enyalades amb una X ,que la
deformació que ha provocat la prolongació, arriba a tancar-se tant
que ens fa evocar el fen�men de la curva de Jordan, donat que hi
ha una conexió entre el límit exterior i l'interior.

En el tercer quadre de particularitats tipol�giques, ens tro
bem: :

1.- Dues configuracions deformades per triple pressió, formant
se tres entrants convexes.

2.- Les que es construeixent de forma nodal, mitjan�ant el reco

rregut ininterrumput de la líni.a.
3.- Per rotació o despla�arnent del límit entrant de la boca, que
passa de la lateralitat esquerra, a ocupar la zona superior-ver
tical.

4.- De perfil poligonal i curvilini, que formen una superfície
mixte.

5.- Es dona el fen�men de la superfície que es forma per medi de
la unió d' un al t r-e . c.os que se li a do s s a ,

6.- Per penetració d'un altre cos, per� que manté a la vegada la
seva integritat.

Inter-relacionant els tres quadres tipol�gics esmentats, po
dem adonar-nos deIs diferents graus d'angularització, que es for
men per la penetració deIs espais externs, en les zones de maxima
tensió de les superfícies, és a dir, les boques. Aquestes, com -

hem dit abans, se situen en el segon quadrant del diedre, que equi
val a la part esquerra superior. En els casos de marcada vertica
litat, s'imposa i concentre, en les arees superiors, aix� és, en

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

d' a qu e s t e's superfícies, podem percebre, els tres graus de desen -

volupament de di�torsió hiperb�lica, mitjan�ant un moviment de -

creixement, de desplegament, i de plegament, de les arees que co�
figuren el nas trompa, que podem constatar a les litografíes B-18
B-19 i B-22. Tan mateix, veiem que hi ha una acció contraposta -�

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

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

la boca, i de l'altre, del mentó i el nas (veure pagina 109 ).

No hi ha dubte que, les configuracions de superfícies, es

tan influides en bona part, per l'experiencia haptica. Aquest
és el motiu pel qual, els contors, delimiten no tant un fora i

un dins, com la superfície en sí de la pell, don�s els cabells

surten, i per aix�, se situen bordejant el contorno En un estudi

sobre l'evolució de la configuració infantil, Hans Daucher, ens

fa notar el mateix fen�men:
" Aquí notem també la falta de diferenciació entre in

terior o exterior pla i c o r-p o r-Lv v s
" (38)

" El nen no fa distinció entre interior visible en re

lació amb la superfície i interior espaial invisible.

Equipara les dues coses, donat que no s'orienta per la

impressió visual sinó pel ser-així haptic." (39)
" La determinació més concreta de formes tancades, cir
culars, per medi de línies que amb freqüencia subrat

llen la vertical amb un excés de longitud, donen lloc

al denominat �cefal�pad-. La forma rodona, tanmateix,
no sigpifica únicament el cap; es refereix al cos sen

ser." (40)
" Es segur que, com va senyelar Meili-D1voretzki, en ai

x� també juga un important paper el fet de que el cap,

com a forma especialment clara i diferenciada, ocupa
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el primer lloc en la percepci6 infantil." (41)

Paralel.lament, ulls i boca s'ubiquen al front de la super
fície del rostre, mentre que el nas sobresurt d'aquesta. La man

ca o renuncia del concepte espaial es d6na també, en cultures com

l'egipcia, on els ulls frontal s no guarden una relació logica amb
els contorns deIs rostres de perfilo

Un altre fet a destacar, és el caracter voluptuos, que d'al
guna manera es desprenen d'aquestes superfícies, i que tenen pa

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

1930. Es evident, que les superficies qce tracteru �Gsaltres, es

refereixen exclusivaDent als caps, mentre que els del Carnet vo-

len sintetitzar en general� la globalitat d�l ces h�La. Tot i ai-
xi, apreciem un nivell de mimesi formal er�ctil, 'que s'e�tatleix
entre les dues parts del ces: nas i pen�s. Per al�ra banda, des
cobrim a la litografia 8-20, up prototipus de cos, que exceptuant
els pe�s, forma un tot homog�lli a la manera deIs dibllix05 de] Car
net esmentat.
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15. CONFIGUBACIONS ESTRUCTURALS QUHIAHIES
COS.-

(EXTREMITATS SUFERIORS DEL

ts habitual trabar com a soluci6 d'acabament de les extremi

tats, prescindir de les parts anatomiques del avant-bra� i la ma,
i convertir aquestes en unes prolon�acions del tronc, acabades en

punta. Pera tot i aixi, hem pogut localitzar onze aparellaments -

estructurals quin�ris formats per cinc parts o elements, idos

desaparellaments. No sempre pera, estan provistos de cinc ele�.

ffi8nts o dits, sino que a voltes n'hi trobem nom�s tres, j en al-

gun cas, cap.

En el primer quadre, es mostren segons la localitzaci6, i
per tan nantenint l'ordre natural que segueixen en la S�rie.
DeIs onze aparellaments, nom&s cinc, de les dues estructures es

repeteixen. Els altres casos �u�rden una relaci6, per3 s6n basi-

cament clifereD"ts produini:-se per tan, una ruptura de l'equili-
bri binario

L'ordre d'�bicaci6 de les diferents variables, segons l'em-

pla9ament esmentat, no semtle seguir cap mena d'ordre evolutiu,
per3 si en conjunto Aixi don9s, i despf�s d'estudiar les com

binacions possibles, hem arribat a organitzar �res branques en

les que s'hi percep el fen3men filoge�atic, despr&s 0e sircro-

nitzar l'evoluci6 diacranica, tenint en compte les 11eis de Sau

5sure:

" .

••• s� es parla de llei en sincronia,
,

es en el sentit

d'ordre i aconduiment, de principi de regularitat.
La �iacronia suposa, pel contrari, un factor �inAmic

pel qual es produeix un efecte, un quelcom executat."

(42)

Po d em v e ur e que hi h a. unes c onri o t a c i.ons mc r f o Ló g
í

qu e s b en
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"

cIares, entre els diferents grups estructurals, en l'especte espe
cific, Relaci6 que s'evid�ncia pels graus de pregn�ncia que es -

despr�n d'estructura a estructura, sego,s la formulaci6 de Koffka:
l' L·organitzaci6 pEicol�gica ser1 sempre tant excel.lent
com les condicions dominants ho perrn�tin. El terma -ex

cel.lent- abarca propie�ats com regularitat, simetria,
harmonia de conjunt, homogeneitat, equilibri,.óaxima sen

zillesa, concisi6.IT (43)

Aquests procfs, abarca les estructures d'un estadi esquem�tic
a un de complementaci6 o figuraci6. En aquest sentit, o b� en el
con. trari ,

6ptica.

, , ,

alXO es, cap él una reducci6 esquematica de l'inforrnaci6

�s signif�catiu, el fet de qae aquestes estructures. csti.
guint �on3tituides per elements formals que apareixen paralel.l�
mant alhora, per� de forma aIllada. Aquest és el cas de les confi
guracioLS curvilinies dobles (llunes), poligonals trian�ulars
(dents). Les llunes PE converteixent en palDells, i les dents en

dits de manso S6n formes de doble funci6.

A la segona branca tipo16gica, els elements linials (dits),
surten del nucli central de forma radiada, i finaLnent es corpor�
litzcn.

A la tercera, l'avant-bras i el palmell, formen un sol tronc,
i d'aquests surten per separat els dits, com si fossin branqui-
llons.
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l6.-MORFOGtNIA rIPOLOGICA DE LES EXTR�M¡��TS INFERIORS.-

�s molt cCDeguda la frase de Mir6, que diu, que la fOl'9a pu

ja deIs peus, que cal posar els peus a �erra, que cal el contacte

amb la terra. Segons Ciriei:

"L' element primordial en les p i.n t u.r e s de Mir6 a partir
de 1926, presenten una deformaci6 radical en el sentit

d '
augrne n tar el volum del s p eus v

" (44)

La present S�rie, data del 1939, i la import�ncia deIs peus,

�s relativa. La popularitat de la frase esmentada, pot fcr creurc,

que a les estructures antropoides, tot hA de ser peus. Xosaltres

constatcm, per medi de la recopilaci6 d'aqucsts clements anat�mics

de la S�rie, que la fonamentalitat del volum deIs peus, queda re

partida, �dhuc suplantada per les es�ructures cefalapades.

Agrupant tipologicament totes les figures artropoides, podere

adonar-nos que els peus hi figuren en diferents nivells morfola-

gics i m�trics, fins i tot, hi apareixen un consideratle nombre

de figures sense el suport deIs peus, (veure p�gina126).En altres

es representen amb la
, l. . ,

mes mlnlma expresslo, com per exemple, quan

s
ó

n filiformes, (veure p
á

g
í

na l30-) ,A.ix'Í don c s , no és r...i de b on --

tros, una norma que es pugui aplicar d'una manera co�stant, sin6

un argument m�s, v�lid, que pct manifestar-se d'una

contunden en altres per{odes de la seva producci6.

,

manera me,;::

En el present '_luadre, h orn recopilat, aquel.les e s t.r+rc tu.r e s bi

n�ries de suport, en les que l'afirmaci6 accentuada de l'escala

predomina i es distingeix per la corporeitat. Podem diferenciar

tres grups ':

1.- En forma de banya, que es va an guLar-Lt z a ,t, Veiem qu e conté

unes variatles, que marquen u�a afinitat �atam�trj,ca important,
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Els graus de desenvolupament, de pregn�ncia, i d'angularitzaci6
de la sin te"s i de le s dues p a r+ s , (la que repres en ta el peu, per

un costat, i la que rep:r-esenta la cama per l'altre), es cetermi

na mi t; j,an<;-arit A, E, e, iD. Tam_bé si t r-oba en forma d ' invereió .•

2.- En forilia de ganxo, esencialment no es transforma, i cont� va

riables invertides.

3.-S�n forma d-e c a Lc a t , sembla apropé,r-se a una major realita.t -

a-n�tomica, en p a rt í.cuLe.r- pel que fa la part del p-e-u. Aqu e s t s .sruI�

no m-ostra el fen.omen de l'inversió.

Al marg e d e Ls grup s esmen tat s I se "n!> mOE: tren a 1 tres solu e ions que

podriem considerar-les com excepciona. Són les variables defini

dBa. pel retorcimeRt 4 l'estirament.
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17.CONFIGURACIONS CORPORIES ALADES D'ORDRE HCRITZONTAL.-
"i'l

El 1923-2/±, :Miró representa en el quadre titulat "T'e r r-a L'I.a u

rada", les primeres formes d'ocells, orenetes, que passen desape�
c.e bu.des dins d'un camp atepeit de d e t a LLa , En el "Paisatge ca t.a Lá

-El caGadcr-", taDb� veiem volar unE ocells sobre el mar. Aqc�s
tes represe�tacions per�, són frontals, �s a dir, siMilars a les

expressions deIs infants, que queden reduYts a un grafisme com

post de dues linies lleugerament arquejades.

En ca:lvi ara, es mostren de perfil. El tronc i la cua
,

son

claramen t di f e r en c ia t s , EL els r::arnets de la "Cursa de rr-eu s
' d e 1

1940, (encara que un any despr&s del que semjle que va dibuixar -

la S�rie Barcelona) queda pal&s l'esquema amb l'anotació propia
de Niró, "una oreneta travessant el cel davan t la cu r-s a s

"

En aquests mateix a�y, en els Carnets de Palma de Mallorca escriu:

"En aquesta tela i en altres d'aquesta serie fer un gra

fisme conscient, com l'ecell de la part superior ••• "

(46 ), en el que apunta una tipologia m�s abstractizant

a la manera de grafisDe. co� els que figuren en la part superior

esquerra del quadre que comentem.

Ham dividit la producció amb els seglients car�cters morfol�-

gics:
1.- Gr�fic: Amb un sol traG filiforme ¿cmina la configuraci6 es

m�tica esmentada.

2.- Filiforme: T� les mateixes caracteristiques estructuruls que

la tipologia A de les configuracions corp�ries d� base triangular
i tronc filiforme, canviant l'orie�tació de vertical a horitzon-

tal.

3 PI . L'hpm anomenat aixi, perqué.- anerenc. -

forma alada central �s una superficie,
s'ha �cnsiderat que la

i per tant bidimensional
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i en conjunt ] 'estructura �s pIanim�trica!
4.- Bialat: Perqub es campen de du�s ales articulades a l'eix --

troncal, se�se les aItres extremitatso

5.- Tetramer: Perqu�, a m�s de col.locar dues aIes, t� tam-

bé d�es extremitats, formant un co�junt de quatre elements que -

s'articuler- a l'eix troncal.

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

2n sí�tesi podero apreciar que la morfog�nia, segueix un pro

c�s d'addici6 o sustracci6 (segons es miri) d'elements formals,

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

tin abans de les més complexes, o viceversa, sin6 que es manifes-

ten indistintament en el periode 1939-41. si que el lq2�-25 te-

:n.im un a r qu.e t í.pu s mol t més g(�ometri tzat en el qu a dr c "Mi tologi t
z a c í.ó del p a Ls a t ge

'!
, o bé "Persona t.g e Tl.an c an c una pedre él un --

oCAll" del 1926, que podem considerar com a precedents deIs ac-

':nal.
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l8.CONFIGURACIONS CORPOHIES DE BASE TRIANGULAR I TRONC FILIFORNE.-

Les estructures corp�ries, forffiades per les treé parts, cap,

tronc� i extremitats, deter�inen diferents nivells d'esquematisme.
Aquestes, podem considerar-les dins d'uns nivells m�s desvestides

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

vista cvolutiu segons el proc�s c�eatiu, ocupin un estadi m�s pri

mcg�ni, en tot cas, 6s pela precedents que analitzem"al final del

parAgraf, i esguardan el pro26s �iacr�nic, que els estudiem abans

de les altres, de nivells m�s complerts corp�riament.

Podem ¿eterminar tres tipus de variables, que formen els --

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

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

present parAgraf, a�b aqUEsta caracterí�tica. Les formES deIs --

caps, son les que presenten m�s variables, per� tot i així, podem
identificar-les dins del corpus de les formes bAsiques, triangu
lar, quadrangular, circular i elíptica.

Pensem que l'estructuraci6 espaial compositiva de les lito

g�afies de la S�rie Barcelona, ve determinada, en la part m&s im

portant, per les figures o personatges que tractarem a partir

d'ara, mentre que els grafismes i signes analitzat� ocupen nivell�

com els de la mesoestructura i microestructura, segons la clasifi-

caci6 de nivells espaials de Cirici:

" Passar de la macroestructura a la mesoestructura i

d'aquesta a la microestructura. I així successivarnent

fins que la nostra manca de mitjans d'observaci6 o de

discerniment ens d e tu.r ri s
" (47 )

Veurem, que hi han grafismes (de doble funci6), estudiats en

antelaci6 i a part, per les seves propietats específiques, que es



troben tamb� continguts dins d'algunes d'aquestes i de les pr6xi
mes estructures en forma de (personatges), que estudiarem, com -

per exemple, el que fa la funci6 ce boca.

Queden definits tres ordres:

Ordre A: Es caracterítza, a m�s de les constants anunciades,
pel caracter fred i passiu de l'actitud de les extremitats 5:upe
riors, mentre que, en els odres B,C, s'eleven amb l'actitud vito

rejant, i com a conseqti�ncia passen a ser dinamiques. Per altra

banda, l'eix trocal, en principi totalment vertical, es contorsio
na i s'inclina de tal manera, que serrbla com si les figures esti

guessin dan�ant al so de la música.

Ordre B: Es caracterítza� així dones, per l'elevaci6 deIs braGos,
i contorsi6 del tronco

Or�re C: Els mateixos esquelets estructurals deIs ordres anteriors
es transformen en inversi6, mantenint 1lorien.tació 'elevada de13

braGos.

Com a grup a part, s'han considerat altres estructures, que
es diferencien de les propietats exposades, .destacant les distor-
sions que sofreixen els troncs, i els braGos.

Aquests prototipus de figures sense extremitats inferinrs, que
es recalza directament aterra, podem trobar-lo com a antecedent,di
buixat ja en els Carnets de 1930, en la "Dona del cantir" per --

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

tronc, fins que el cap s'apuntala directament sobre el v�rtex su

perior ' d laquest triangle.
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MORfOGSNIA DELS ESQUELETS ESTRUCTT;RALS DE LES FIGURES

DE BASE TRIANGULAR 1 TRONC FILIFOTh�

•
1
•

-

••

ORDRE A:

ESTATICITAT
FRONTALITAT
HIERATIC
DIRECCIONALITAT:
NEUTRAL.

ORDRE B:

ÚINAj\lI5�íE
FRONTALITAT 1

LATERALITAT
HOVHIE:\"T
DIRECCIO::\"ALITAT:
ASCENDE::\"T.

ORDRE C:

DI::\"M!IS�lE
FRONTALITAT
I¡.,'VERSIÚ
DIRECCIO:\ALITAT:
DESCEi\DE:\T.

ESTRUCTl'HES DE CONFOmlACIO B}\SICA; T��IANGLE, QL\DHAT,

1 CEueLE.



19-CONFIGURACIONS CORPOHIES DE TRONC 1 EXTREHITATS FILIFOR:-1ES.-

"

A difer�ncia de l'anterior tipologia, aqui ens apareixen

les extremitats inferiors, que determinen les propietats de]s dos

conjunts del quadre�
1.- Conjunt A: Constant formada per dUES linies quasi b� paralel.

les, que denoten rep6s i estaticitat.

2.- Conjunt B: Constant formada per una linia recte a l'esquerra,
1 un 3ltre en forma de ganxo obert, a la dreta, que denota movi-

ment i dinamisme.

D'í.n s d e Ls dos c on jun t s , establim '
.. rn.e s r-c La c Lon s , que marquen

unes diferenciacions respecte a les constants esmentades.

Conjunt Estatic:

Varia�les 4: 7, 8: Caps en ::orma de superficie.
Variables 6, q •

-
. Caps de forma nodal.

Variables 6, 7, 9: Extremitats que no s6n perpendiculars a l'eix

troncal.

Conjunt DL'lamic:

Variahles 7, 8: Caps en forrea de superficie.
Variable 3: Un sol elerrent linial per extremitats inferiors.

Variable 2: Incorporació grafica angular, que representen pits.

Segons les investigacion�, aq�estes constants A i 3, que ens

conformen els conjunts esmentats s6n in�dits, o apareixen per pri

mera vegada en el proc.és creatiu de Hiró. Els següents que hem

detectat daten del 1940. Amb BIlterioritat les caoes i peus repre

sentats, no eren abstractes com els actuals, sin6 molt més expli
c a t s , s o br e t o t dona-i t un grérL enfasi als p eu s , Fina i tot, el p eu

i la cama es converteixen en figures CO!:l en els qua dr o s "El d
í

t -
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gros del p e u i l'ungla" del 1930, "L'estatua" del 1925, "La lla

gosta" del 1926, i '�'Personéltge L'l.an c an t. una p o d r a
" del 1926 també.

t:s per aixó, en els p r o j e c t e s per el �aJ.lct " J e ux d t
e n fa n t s '

del 1932, on les c arue s s
ó

n rep r-o s ent ad e s o guarden una relació -

més pr�xima amb les proporcions reals.
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20.VARIABLES TIPOLOGIQUES DE LA CONJUNCI6 DEL TRONC 1 LES EXTREMI-
'"

TATS SliPERIORS.-

El tronc,
, ,

a mes a m e a , de Jes funcions que li són propies,
fa la funció de suport, don�s estan desprovistos d'extrerritats -

inferiors. t:s per medi d '
una s up e r t Lc i e t.an c a da , f o r-rna da per una

linia que modela la totalitat del cos, exceptuant el cap, que es

d e t e r-m.in.a arnb _1' ordre b
á

s i.c • 'Aquí. hem seleccionat les que tenen

lIn caracter dinarric, per la seva ubicacjó i orientaci6 en l'espai.
Les altres, de car�ct8r m&s estable i m�s abundants, són 8studia

des en l'apartat que segueix.

Cal d e s t a c a r- les particularitats z o omó r-fLque s , que d e s pr enen

si aillen els caps, per l'estreta relaci.ó mi��tica amb l'informa

ció estructural voladora deIs ocells, d'aqui que apuntin el dina

misme que esoent�vem. Luk�cs, ens descriu una experi�ncia de la

naturalesa tinguda per Soethe, que ilustra una metodología que t�
lI'olt a veure amb la de Miró,en contemplar diferents nnimals ma-

rins, cargals de mar, crancs, i exclama estusiasmat:

"i Quina cosa tan delic iosa i ma gn i f Lc a és un ser v
í

u l

i Qué a d e cua t a la seva situació, qUE:: v e r-da d e r , quen t;

de ser!.Aquests espantós goethia t� naturaloent,
d'acord amb la personalitat de l'escriptor, dos aspec

tes: pot interpretar-se com a punt de partida d'inves
t igac ions cient.ífico-na turals -i sense cap mena de dub

te aquests comportament, aquesta manera de mirar, com

pleix un paper important en la metcdologia cientifica
de Goethe- pero manifesta al mateix temps,la seva ac-

titut artístico-poetica davant de la realitat." 48)

És aquest mode de mirar, que e�s ha interessat, coro a punt
de partida d'una rretodología que indubtablenent Mir6 va seguir -
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ja en el 1918, que queda pal�s en una carta dirigida a J.F. R&-

fols, i citada per Gasch�

" Durant toi:: el temps que treballo en una tela sento --

co� comen�o a estinar-la, amb l'amor que neix de la �en

ta c orr.pr ens i
ó

, CornprE'nsió lenta de la gran riquesa de -

natisos -concentrada- que ofereix la terra. Goig d'arri

bar a comPrendre en un.paisatge una petita herba -perque
menysprear-la?-, herba impressionant i grandiosa com -

un a r-br s o una mu.n tanya.

A excepció deIs primitius i deIs japonesos) quasi ning6
se'n recorda d'aix�� D'aix� tan divi. Tothom busca i -

pinta 1nicament les grans roasses d'arbres o mu�tanyes,

sense posar atenció a la mfsica que emana de les peti

tes flors i de leé petites herbes, i sense fer cas a -

les petites pedres deIs carrancs." (49

La segona tipología, és Di més ni menys, que una transforr.Ja-

ció de la primera, que a'octé pel gir o la rotació de la super-

ficie confornadora, de manera que es dividei_x en dues �re€s, per

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

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

són cues d'ocells.

La tercera tipología, molt
,

mes e.ste..tica que les anteriors,

s'obté per l'encreuament de dos eIements. L'A que en el primer

cas és filiforme, fa la funtió de bra�o�,i té la forma de banyes.

El B de forma triangulitzant, fa la funció de tronc i peus. L'eIe

ment A es transforma en tuberal, i a partir j'aquests punt la di

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

teix en eIs casos que il.lustren les l�to�rafies 7
I , i_ :3 11 ,

L'6ltim nrdre tipol�gic
,

es conseqti�ncia d'un recorregut 1i-
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n i a L rro d aL, per tan filiforme, pero que sera estudiat pun t.ua Lm e n t
en un apartat cap al final d'aquests capital.

Aquesta tipus de figuri ci6 s6n in�dits de la S�rie Barcelona.
2xaminats els quaderns i la producci6 anterior per a deduir-ne
els possibles antecedents,se n'ha fet impossible_localitzar-ne cap
m�s. Posteriorment, la figura senyelada amb una de l' acr-up a «

ment nº 2 del quadre, torna a apareixer, quasi idcnticarr�nt, en

la pintura titU.láCI.o. "Dona en la n it " del 194.2..
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VARIABLES TIPOLOGIQUES DE LES ESTRUCTUHES PER

CONJUNCIO DE TRONC 1 EXTREMITAT� SUPERIOR�

B B

A = CO.\'STA�T

B = TRANSFOR'1ACIO PEP..

I:\"VERSIO

ORDRE ESTATIC: SUPERPOSICIO DUAL

A

aRORE EX :'!OVD-!E:\T:

J()
...;:)

UNA .A.REA

A

OliES ARELS:

OISTORS rO- RETORe HIEi\T



21.CONFIGURACI6 COHPORIA DEL TRONC 1 EXTREMITATS SCPERIORS UNIFICATS

7/

Estudiem les cDnfiguracions en funci6 de dues bases o tipus

d'ex�remitats inferiors. El conjunt A de base linial, per estar-

forrrades �er extrerritats filiformes, i el conjurt B, de base COT

p�ria, per estar sostenides- sobre formes tuberals.

Pel que respecte a les propietats de les superficies que

s6n conseq��ncia de l'unificaci6 del tronc amb les extremitats

sllperiors, aquestes mostren ctiferents con tra pos ie:i ons . Aixi ----

1.- Direcciona1itat: (segons l'orientaci6 de les extrc�itats su��

riors)

1.1.- AscenCent de mode constant.

1.2.- Descendent de mode excepcional.

Format:2.1.- Tend�ncia estili t z a da elE la superficie; Constant.

2.2.- Tend�ncia oposada horitzantament: Excepci6.

3.-Contorn:3.1.- Tend;n(:ia d'angularitzar l'extremitut inferior

de la superfície:Fodem considerar-ha excepciona�.

3.2.- Tond��cia d'encorbar l'extremitat inferior de la

superficie: Constant.

Els �ipus de superficie que estudiem, pod�m considerar que

s6n in�dites d'aque�t periade, al menys pel que fa a aquest ti-

pus d'uni6, entre tronc i extremitats superiors. Ben mirat per�,

el concepte d'unificar diferents parts del cos, ja es traba pre-

sent en els dibuixos d e Ls Car:?1.ets de 1930, fi11.5 i +ot a c:oncebre

cossos com lu�a sola superficie. Entr� les figures presents, l'u�i

ficaci6 trascendeix i inclou tamté el cap, en la rrimera del grup

del canjlJnt B.
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CONF I GURACJ o CORPOR lA· DEL. TRONC" I
.

EXTREM tTATS� SUPER', ORS" UN' F-' CATS.-

BASE:: COAPOA lA



139
RELACIONS DE CONTRAPOSICIÓ TE�SIONAL

DIRECCIONALITAT:

ASCEKDENT = CONSTA�T DESCENDENT = EXfEPCIÓ

VERTICALITAT

/

HORITZO:\TALITAT

¡\I\l;t r.xu rr.v r / Cl)I�\'ILl\L\LlT:\l'
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22.CONFIGURACIÓ CORPO�IA DEL TRONC 1 EXTREHITATS STJPERIOft� UNIFICATS

Mm VAGINA·'.-

La caracteristica anteriorment estudiada d'unificació, ef::

produeix tamb� en aquests casos, nDm�s que les superficies
,

son

portadores d'un element grafic peculiar, que �s la vagina de dona

en forma d'aranya. Analitzem d f'
. ,.

don�s, super lCl8S corporles e PCE

sonatges femenins exclusivam2nt, presentullt els sagtients aspectes�

1.- El tronc est� format ppr dues superficies que s'enllacen • A

la part inferior tenim el pla contenidor del sexe i a �a part su

perior, el pla que conforma les pxtremitats superiors.

Les dues superficies que esment�vem s'hen unificat, i en for-

men una sola de les mateixes caracteristiq�es o similars, com les

e s tu d iade s an t er t o r-ment , pero a rn h l' .inc Lu s Ló de] sílr'.Jol vaginal

4UE ocupa i fins i tot ultrapassa el� limits de la superflcie.

3.-- Com a c a s excep c c
í

ona L se t n s pr e s e n t a un c a s d I enL'l a c d,,, due s

superficies, de man e r a ql.l€ l' inferior abarca les ex t r-em.it.a ts su

periors i la s e g on.a dé' c on f Lgur a c Ló trj angular, és portadora de

pita femenins.

4.- Consta d'una sol� superficie de caracteristiques id�ntiq�es

al' inferior an t e r-f.o r nen t e s me nt a da , de manera qu e el cap n e c es s L

ta prolongar-se i forma un coll per ado.:3sar-se al cos, pel ccntr�
ri, ·en els exemples del segon apartat, els caps s'adossen directa

ment a les superficies.

5.- Es tracte d�una superficie troncal com les e�tudiadeE en el -

segon apartat, p�r� en posici6 invertjda, j les formes d'aleta de

Les extrcmitats superiors mentenen l'orientació af:cendent.
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MORFOG�NIA TIPOL�GICA DEL TRONC 1 LES EXTREMITATS

SUPERIORS UNIFICATS

PROCESSOS DE TRANSFORMACI6 1 COl'\FIGCRACI6 DE VARIABLES:

DIRECCIONALITAT ASCE�DENT = CONSTANT

BIFORMAL = UNIFORMAL

..
1.....ti I 1I� !
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23.-CONFlGURAClO CORPORlA PER CONTIGUlTAT DE TRONC l EXTREMlTATS.-

Si b� les estructures corp�ries predominants, resulten de

l'unificaci6 formal del tronc, i els bra�os especialment? tamb�

trobem els casos, que s6n conseqüencia de la co�tigüitat formal

de les diferents parts del coso

S'han agrupat segons,aquelles que tenen una base o extremi

tats inferiors linials i aquelles altres que estan provistes d'

una base o extremitats corp�ries. De totes manere� presenten en

comú les següents particularitats:

1.- Formes d'interTrelaci6 o articulaci6 de les �rees formals

1.2.- Per contacte: quan aquestes toquen nom�s en un punt el

nucli troncal.

1.3.- Per penetráci6: quan aquestes s'enlla�e� penetrant a

dins del nucli troncal i formant una zona d�feren¿iada

d'articulaci6.

Cal esmentar el car�cter conformador b�sic deIs nuclis tron

cals: triangular, circular, i rectangular, i a la vegada l'efecte

tensional de les extremitats superiors en forma de banyes, que -

segons l'orientaci6 o encarament intern o extern, la pressi6 re

sultan �s centrípeta i centrífuga, respectivamente

Respecte de l'an�lisi proporcional, mitjan9ant els tra�ats

hnrm�nics, constatem,' segons si considerem els caps ° no, que el

centre de l'estructura,d8 vegades est� en �unci6 de les 6 parts
del cos, cO�ptant el cap, i de.,vegades ho est� en funci6 de les 5

sense contar-lo. Des del punt de vista metric, co�statem que l'al

9ada, sol ser el doble de l'amplada.
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ANALISI ARM()�IC DE LES ESTRlJCTlJRES 1 PER CONTIGUITAT DEL

THG�C 1 LES EXTREMITAT�

eNUCLI TRONCAL::;: EQUILIBRI, CENTRALITAT

ARTICULACIÓ D'AREES= PE�ETRACIÓ 1 TOCAMENT

EXTREMITATS SUPERIORS= PPESSIÓ CENTníPETA
PHESSIÓ CENTR1FUGA

Cp.
Cf·

":)'

I

I
.

¡-\

Cp�(_, --', -l-
1 I
i

P8NETRACIO

,-
,

¡

Cf.

, ¡

\--\�l, 1
I '

i _l <- _!_

, jI ¡

�\
I

_.I_A
I

I

I I
I

-, � 1
-�

/
/

'_'/._

I ¡

TOCAm:NT

1 l'\ T F H - 1 n-: 1 _.\ ( .1 Ó 1) I AHT 1 r i: L A (' I o
[l I ;\ 1 � ¡.: 1,'::-; •



24.-CONFORMACIONS BASIQUES DE LES ESTRl-CTlJRES AMB FAL.LUS.-

s6n 13 en total les figures d'aquestes caracteristiques, en

front de 29 per part del sexe contrario Quan es tracte de dir les

coses, les diu o les expressa directament sense embuts, tant les

referents a un sexe com a l'altre:

"Com els nens, va directa als aspectes que considera -

més interessants, és a dir, més útils a la pintura que

en aquell moment realitza. Els altres �spectes els omet

o els s ubo r-dLna a mo d e d'accessoris." (50) Potser

l'omissi6 o subordinació que al.ludeix Johnson Sweeney,
, ,

es mes

evident en les figures femenines, dones la forma del cos
, ,

es mes

esquematica, i la superficie molt més nitida que la deIs persona�

ges masculins.

Paralel.lament, constatem com Cirici,que:
" Una de les coses que de mode més irrmediat crida 1'2.-

tenció és el fet que la presentaci6 frontal es des-

tina més bé els personatges feme�ins. La de perfil, els

masculins. Aixo té un origen logic, perq�e, tenint en

compta que Mir6 otorga un enfasi especial a la represen

taci6 deIs genitals, ha de considerar que la forma en -

qu� els organs femenins presenten més clarament la seva

estructura és la frontal, mentre que els masculins as so

leixen la seva maxima capacitat d'explicitaci6 en una -

visi6 de perfil." (51)

�s evident, amb la dialectica formal que s'estableix entre

les representacions del mascle i la femella, tant per l'erectili

tat d'un membre com per l'ex�endiment de l'altre, respectivament,

la tendencia cap al contacte, que es manifesta ja en els d i bu i.o )s

del Car�et del 1930 on:
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" De vegades, tot el personatge sencer
,

es fa1.1ic, i
e1s testic1es 1i fan de peus, per al contacte amb la te

rra Eutrícia -segons Cirici-." (52)

Pe1 que respecte a l'analisi formal, tenim en primer 1loc,
un predomini ben cIar de la direccionalitat dreta-esquerra del -

fal.lus. Nou casos en aquests sentit, per contra de dos en sentit

inversa.

EIs esque1ets estructura1s estan conformats de les següents
maneres:

Ordre A: Tronc de predomini quadrangular.
Ordre B: Tronc de predomini triangular.
Ordre C: Tronc de predcmini circular.

Aquestes tipologies també mostren la contraposició de parts
del ces frontals, envers d'altres en posició de perril (fal.1us,
rostres, i bra�os).
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25.- POLARITAT DE LA MORFOGtNIA VAGINAL.-

La producci6 i l'evaluci6 deIs car�cters gr�fics de la forma

vaginal, ens ha configurat el morfograma del quadre, format per

8 variables, q�e hem sintetitzat amb els tipus A, B, C, D, E,
,

es

a dir, 5 tipus deIs quals C, D, E, per medi d'una transposici6 a

inversi6 d'esquerre a dreta, ottenim les variables 4, 6, i 8. Mit

jan�ant el proc�s sincranic, podem observar la farmaci6 diferen

ciada deIs extrems oposats (pols), que en la realitat, no vol pas
dir que apareguin en l'ordre que hem apurrtat, o marquin la filoge
nesi de la Serie

En el quadre de la Morfogenia tipolagica vaginal 1, ens hem

referit a l'estudi de l'altern�ncia dual de la forma vaginal, ti-
pus m�ndorla o

,

mes aviat de fulla amb vorera allisada, exclusiva-

ment, sense el pelatge que la flanqueja.

Inter.relacionant les diferents variables, les hem reorgani!
zat en base a les 8 variables esmentades del primer quadre. Cansi

derant la figura 1 d'�rea plena, com l'inicial, tenim que el de

senvolupament ens dona:

1.- Punt de partida: Tipus 1 d'�rea plena
2.- Desenvolupament: Tipus 2, 3 d'�rees semi-plenes
3.- Desenvolupament: Tipus 4, 5 inversior.s de 2, 3

4.- Desenvolupament: Tipus 6, 7 inversions de 4, 5

5.- Desenvolupament: Tipus 8 inversi6 de 6, 7

A m�s de l'altern�ncia dual de les �rees semi-plenes,
es maniTesta una altern�ncia dual d'i�versions.
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A la morfog�nia tipologica vaginal 11, considerem a m�s a --

.'
,

mes el pelatge, que en forma de tres cilis a banda i banda es de-

senvolupa com segueix:

1.- Pilositat excent: Tipus 1, 2

2.- Pilositat lateral dreta: Tipus 3, 5 (senars)

3.- Pilositat lateral esquerra: Tipus 4, 6 (parells)
4.- Pilositat a dreta-esquerra: Tipus 7, 8 (senar-parell)

A més ,

a mes d'una alternAncia dual pilosa, es manifesta una

co�traposici6 amb l'alternAncia de les Areee semi-plenes.

Hem de fer constar, que les representacions vaginals que
,

son

una pe�a indispensable del vocabulari grAfic-plAstic de Mir6, es

comen�a a configurar cap el 1930. �s per medi del Carnet d'aquests

any, que podem fer UD seguiment filogen�tic que de�erminarA la -

forma com d'aranya actual. Val la pena transcriure al respecte
unes anotacions fetes a Verve,per Mir6, justament en el mateix

any de la S�rie Barcelona:

" En el cabdell de fil desfet pels gats vestits d'arl�
quí.,fum retor�ant-se i apuni:a1ant les meves entranyes en

l'epoca de f�m que va donar neixement a les al.lucina

cions registrades en aquests quadre belles floracions -

de peix sobre un camp de roselles anotades sobre la neu

cl'UL paper tremo16s com la gola d'un ocell al contacte

d'un sexe de dona en forma d'aranya ••• " (53)

És
• I

alXl que l'aranya, el sexe, el signe ••• esdev� un" droodle",
�s a dir:

" Figura ambigua que pot tenir varies interpretacions -

(N. del T.)" (54)
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" William James -ens diu Arnheim- utilitza el terme pr�
"

percepció en aquells casos en qu� els conceptes visuals

amagatzemats ajuden a reconeixer configuracions

perceptuals insuficientment explíc;_ tes." (55)
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MORFOGENIA TIPOLOGICA VAGINAL 1.-
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MORFOctNIA TIPOL�GICA VAGINAL 11.-
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26.- CONFIGURACIÓ CORPORIA DEL BUST. ANTROPOMETRIA.-
"

Les figures o personatges antropom�rfics completen les varia

bIes tipol�giques, amb aquesta morfog�nia del bust, conformada -

per d�es parts, el cap, i la part superior del tronc, excent d'ex

tremitats.

Immediatament, s'estableix una relació metrica entre les

dues parts d�aquests cos, de manera que a rnenys tronc (A), li co

rreSpGfi m�s cap (B), i viceversa, organitzant-se ¿os ordres antr�
pom�trics, un de vertical i un d'horitzontal, amb les segtients --

proporcions:
1.- Ordre Vertical: A B Total

1 .1: 1/8 7/8 l

1.2 : 1/4 3/4 6

1. 3: 1/2 1/2 4

1.4: 3/4 1/4 l

2.- Ordre Horitzontal: A B Total

2.1: 1/4 3/4 1

2.2: 3/4 1/4 2

Hi ha un predomini cIar de l'ordre vertical per sobre de --

l'horitzontal i de les tipologies d'escala mitjana corresponents

als apartats 1.2 i 1.3 amb 6'i 4 exerrples respectivamente

Lp.s esmentades proporcions implanten, en síntesi, una rela-

ció de nivells creixents o decreixents de l'escala, en un to-

tal de 4 nivells en l'ordre vertical i dos en l'horitzontal.

No h( � identificat �ltres antecedents iguals ni semblants,i
en l'espai, ocupen ,el nivell de la macroestructura.
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27.-CONFIGURACIONS DE MIG COS.-

Ordre A: Esta format per tres elements que fan la funció de

bust, (forma triangular),d'extremitats (forma de banyes) ambdós
costats de l'eix troncal, i a m�s a m�s el cap. Les extremitats -

formen un semi-cercle entorn del cap, que implica una pressió cen

trípeta, que gira entorn del centre ubicat en el punt de contacte
del bust amb el cap. El cap esta en posició de perfil, heus aci -

tamb� la confrontació deIs termes frontal per una banda i lateral

per l'altra.

Ordre E: El mig cos, part superior del tronc i les extrewi
tats superiors elevades, formen una superficie. A vegades el cap
forma part d'aquesta, i quan no �s així, s'enlla�a en la prolong�
ció central de l'esmentada superficie. L'orientació serri-circular
de les extremitats provoca com en el cas anterior, una pressió -

centrípeta que gira entorn del cap, situant-se el centre, en el -

punt d'enlla� de les dues parts.

La primera figura d'aquesta s�rie, presenta una contraposi
ció de pressions, per una banda la concentrica ja esmentada, i -

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

parteix del rrateix centre que l'anterior.

La segona figura, mostra en canvi una co�traposició de ----

pressions paralel.les, dues de positives ascendents i coincidint
amb els bra�os, i dues m�s negatives, descendents, que es config�
ren en els buits que es formen entre el cap i les extre�itats.
Per altra, aquesta figura presenta una tipologia de rostre tal,
que marca un eix horitzontal contraposant-se a la vegada amb les

altres pressions esmentades.
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28 •
- CONFIGURACIONS DE MIG COS ANB PITAM.-

�.

Donat que les caracteristiques morfol�giques de les configu-

racions de mig cos, han estat analitzades en la pagina , per -

una banda, i que les que contenen pitam (encara que s'han agrupat

formant un morfograma independent) compleixen els caracters esrr.en

tats, segons els dos ordres definits A i B, i p e r' l'altrn banda -

l'estructura especifica del pitam sera tractada per separat, a -

continuació, en aquest espai ens limitem a constatar:

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

ria substancialment d'aquelles que no contenen pitam.

2.- La forma de la superficie seccionada que inclou els bre..�os,

mant� les mateixes caracteristiques que les que no contenen pitam.

3.- Els pitams no es trcbem inclosos en aquelles tipologies de -

mig cos, formades per tres elements, tronc i dos bra�os en forma

de banya.

4.- A vegades la superficie troncal adopta els atributs de rostre,

pel fen�men de l'awbiguitat. Cirici si va referir així:
"
••• pern:et el curiós joc ambigu, molt surrealista p e r-ó

també molt experimental, de constituir amb el tronc de

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

"
, ... (56 )

5.- Com a conclusió podem afirmar, per tant,que el pitam no alte

ra ni transforma les configuracions mofol�giques del mig cos, en

tot cas, si que ho fa a nivell semartic, per l'efecte del fen�men

esmentat en el apartat 4.
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"l' 29.- SlNTESI DE LES CARACTERISTIQCES ESTRUCTURALS MORFOLOGIQUES DE LES

CONFIGURACIONS DE MIG COS.-

Variables

Amb extremi-

tats superiors

Ser.se extremi-

tats. Tipus

busto

Nombre total

Formades per una

superficie seccio

nada, a més del

cap.

Forrrades per tres

elements morfolb-

gics a més del

cap.

Am1:: pitam: 7

Sense pitam: 4:

Ambigues: O

Formades per una

superficie seccio
"'

a mes del

Amb pitam: O

Sense pitam: 3

Ambigües: 1

nada

cap.

Amb pi tam: 5

Sense pitam:l4:

Am1::igues: O

e configuracio�s de la tipologia: 3S
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30 ._MORFOGtNIA TIPOLÓGICA ESTRUCTURAL DEL PITAM.-

Entenem per pitam, aquella part del cos contenidora de les -

glandules mam�ries. Cirici, en canvi, utilitzava el terme de sina,

que creiem �s m�s propi de l'escotadura que separa els dos pits.
ts ell qui n'estacleix la següent clasificació:

"Hi ha essencialment quatre icono[rafies de la sina,
des del 1924. La geometrica, ccnceptual, mecanoforme,
com constituida per una semiesfera, de la Maternitat.

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

xa d'atzavara, que correspon a una morfologia que ja -

hem trotat en parlar de les muntanyes:l'assimila a una

mena de volea apagat o en eru-¡:;ció. La frontal ..• "(57)

El pitarr constitueix un deIs organs carecteristics deIs per

sonatges femenms de Miró. A.la Serie Bareelona,hem loealitzat

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

ni una sola repetició. Aquests presente�, a nivell de �irecciona

litats i lateralitats, els següe�ts empla�aments segons eIs eixos

de coordenades que ens divideixent l'espai en quatre qudrants:

1.- Traslació vertical: �s l'6nic cas que presenta els dos organs

.i d e n tic s , l' un sobre de l' al tre, en f o r-rra de ganxo o de pe�j adoro.

Correspondria, per tan a la iconografia mecanoforme.

2.- Simetria axial: �s deIs que se'n presenta
,

mes casos. Estan --

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

morfologicament. Es veuen totalment de perfil i podrien corres-

pondre ieonograficament al tipus anomenat de ceba.

3.- Superposició:�s l'única tipologia que presenta aque �� feno-
,

men, a mes d'orientar-se en el mateix sentit 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 óiagonal, Sl

tuant-se er el quart quadrant.

5.- Conjunció oposada i desigual: Es tracta d1'una conjunció opo

sada de dos pits en forma esfera, pero, de mugrons completament -

diferents entre si, i de tots els altres.Acaben en punxa i són

els més mecanoformes.

6.- Divergencia horitzontal-diagonal: Orientats cap é. l'esquerre,

els mugrons coincideixen amb els eixos horitzontal i vertical,

que comprenen el tercer quadrant.

7.- Reflexió especular: D'orientació rpflexiva especular, encara

que de fet les dues parts no es corresponguint simetricament.

D'iconografia mecanoforme també.

8.- Divergencia diagonal-vertical: Pendulajants, els mugrons s'ero

marquen en el tercer i quart quadrants. Tenen forma com de bots de

vi.

9.-Trasllació diagonal: Erectils verticalment se situen en el pr2:_
mer i segon quadrants, segons una traslla¿íó lleugerament ·diagonal.

D'una tipologia de doble funció, aplicada com a dits en la mA es

querre del pErsonatge principal de la litografía E-5.

lO.-Reflexió especular: Formen un cos compacte a diferencia deIs

altres,que té forma de cor invertit i iconograficamer.t suggereix

la sina de cabra.

ll.-Divergencia diagonal-diagonal: Els mugrons s'em�ar�uen 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 esta format per tres pits. El de -

l'esquerre coincideix amb l'eix horitzontal, el del centre coin

cideix amb el vertical i el tercer esta co�pres dins del quart -

quadrant. Els dos ultims s'enllaGent, mentre que el primer queda
flotante

13.- Excepció frontal: A la litografia B-29 se'ns mostre una va

riable, que de fet, morfologicament no té res a veure amb les que

estudiem, en canvi des del punt de vista semantic fa la mateixa -

funció. Es produeix una transposició de la forma deIs ulls en el

lloc propi del pitam.
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DIRECCIONALITATS 1 LATERALITATS DE L'ESTRUCTURA DEL PITAM

(CONFldkACIONS SIM�TRIQVES) S!NTESI D'EMPLA�AMENTS EN LA

QUATERNITAT ESPAIAL.
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31.- CONFIGURACIÓ CORPORIA DE LES NATGES.-

y

Habitualment aquesta part del cos �s evitada, en precindeix,

o b� es troba compresa dins de l'area troncal. Els quatre casos -

localitzats confirmen la poca consideració que Miró té d'aquesta

parto Quan la fa explícita, el tronc es redueix a un eix filifor-

me, menys en un caso

Pel que respecte a la conformació pr�pia de les natges, veiem

que es poden incloure dins de formes basiques, ajustant-se al trian

.gle, o bé al trapezi. Aquesta conformació inclou de vegades tam

bé, les extremitats inferiors, i quan ho fa, veiem que la forma -

resultant de l'addició d'aquestes parts, mante�en també la confor

mació�basica de les natges.

Com a tals formes regulars, és on es manifesta la simetria -

més clarament dins del conjunt de les estructures formaIs de la -

Serie, suggerida o evidenciada de manera

pietats duals d'aquest element anat�mic,
cor invertit, la qual cosa planteja una

particular per les pro-

que en sintesi és com un

vegada més el fen�men ha-

bitual, ja esmentat en altres ocasions, com és l'ambigüitat.

La part que estudiem, es mostra sempre de front, a l'igual

que el tronc, i mai de perfil. Constatem també la confrontació

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

juxtaposició del penis de perfil, amb les natRes de front, en lloc

de mostrar-les

part, o bé les dues de front, fet que

amb la mateixa orientació logica de la primera

ens confirma una vegada --

més que pensa a nivell de superfície, i no a nivell de profundi

�at.
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32.- CONFIGURACIÓ TIPOLOGICA DE LES ESTRLCTURES NODALS.-

El tipus de figures estructurades globalment mitjanGant un -

recorregut linial 6nic, o quasi 6nic, la majoria de les vegades,

dóna com a conseqüencia unes configuracions que tenen la propie-
tat de dominar les diferen� parts del cos inter-relacionant-l'es

i creant l'efecte tridimensional d'una forma m�s contundent, que

no pas per medi de diferents superficies planes. Aquests recorr�

gut no �s posible sense ocasionar el nus. Segons Lee Neuwirth:

"Els nusos no solament serveixen d'ajuda als mariners

i de desafiament als boyscouts;
, ,

son a rr.es tema --- --

d'tnvestigaci6 matemAtica seria. En matemAtiques, els -

nusos tenen una definici6 abstracta, a saber,
,

son 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 aixi, la teoria de

nusos, que es proposa clasificar i analitzar les dife

rents formes de traGar tals corbes no esta mancat total

ment de relaci6 amb els cotes, giravoltes mossegades,-

margarides i al tres nusos mariners ••• JI (58)

A difer�ncia de la teoria de nusos, tenim que, les configur�
cions no corr.encen i acaben en el mateix punt, sin6 que sempre po

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

no ens �s possible fLxa r' ¡ pe-r- manca d t Lnf'o r-ma c í.ó o' dades.

És de dificil averiguaci6, si els nusos configurants deIs -

personatges, s6n escorredissos o no. Segons la teoria esmentada,

tindriem dos carActers nodals en funci6 de l'escorrement possible,

que és per una banda de tipus no tribal, i de l' al tra ,'el tribal _

respectivamente A la vegada, s6n possible9 dos tipus més de nusos,

aquells que determinen costats curvilinis, com �s habitual en la
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en la pr�ctica, i en la majoria de les configuracions que estu -

diem, i aquelles que pel contrari, són rectes, més excerciohals,
pero que es combinen de ve ga'd e s amb les al tres, com per exemple
en el cas 13 del quadre selectiu.

He� de considerar també, que els recorreguts filiformes, la ma

joria de' les vegadeS són complementats per altres elements linials
fins a configurar-se -creiem- el car�cter �iLim indispensable de

legibilitat que Miró deuría considerar.

Aquestes modalitats d'estructuració, no es troben abans de In
S�rie Barcelona, són per tan, in�dites d'aquest periode, i sur-

geixE-n com a necessitat d'abarca� d'entrada, la globalitat, o la
totalitat de les parts de les figures.
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33.�ONFIGURACIONS DE TIPOLOGIA IDEOGRAFICA.-

Dins del vocabulari de referencies formals ba8iques i tanca

des, sobresurten uns grafismes de caracter mes cal.ligrafic, que
es contraposen amb els anteriors, per la dimensi6 (o molt grans o

molt petits) així com per la intensitat, l'enfasi, i la irregula
ritat deIs contorrs deIs tra�os, d'acord amb les pro�ietats de -

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

ra de fer síntesi, que determina un siste�a com el deIs ideogra�
mes xinesos, que segons Cirici:

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

ta idees m61tiples dins d'idees m�ltiples. Tot el siste

ma cal.ligrafic de la pintura de �ir6 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; e fec te fís ic sobre l' organisme del contemplador."
(59)

Els grafisme8 detectats s'organitzen formant-nos quatre series,
encara que poden apar�ixer conjuntament alh�ra, dos tipus en una

mateixa litografia. S6n els següents:

1.- Cintes: Perque formen trajectories cal.ligrafiques linials com

binades de caracters curvilinis i poligonals a la vegada.

2.- Caps caiguts: El grafisme esta format, per un nucli punt6s que

suggereix un cap, del qual surt u� membre que sembla fer la funci6
de tronc d'aquest cap, i tot s�guit, del tronc surten dues o qua

tre extremitats m�s. Té la particularitat d'estár tot ell encorbE t

cap a la dre ta, d ' aquí qUE' e Ls h
á

g í.m titula t caps caigu t s , És de

dimensions m�s aviat redulde�.
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3.- En forma de lla�: Perque a la part superior si construeix un

,enlla9ament que configura la forma de cap, i determinant en oon

junt com petits personatges. El cel, segons l'escriptura xinesa,
fins el 200 a C., era representat de tal manera, a partir del seu

origen pictografic d'un personatge, que té un gran para�gó amb -

algunes construccions d'aquesta serie, concretament la que fa 5.
Totes elles, tenen un caracter cal.ligrafic orientalitzant, si-

gui pel toc de la pinz�llada, sigui pel seu ritme. . El gra-
fisme nombre 6, el trobem en dialeg amb un personatge configurat
per superfícies, de tal manera, que se' ns mostra la formulació -

negativa i positiva configuro-grafica dtalguna manera, encara que

de diferent estructuració, en l'�ltima lit¿grafia de la Serie.

4.- De nucli destacat: Un nucli 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 al tres membres �

gr
á

f Lc s , rl?:sul tant ser les peces fonamentals de les li tografies 2,

10, 34, i 41, dominant la practica totalitat del seu sistema co�po
sitiu

Dins del conjunt de grafismes n'apareixen dos de caracterí�
tiques t a Ls , que es for�a t e gr-npa.r=-Lo s dins d ' alguna de les qua

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

cepcions, encara que compleixin les característiques, grafiques
gruixudes, que Miró a l'any 1945 comentava, referint-se a la pi�
tura "Dona escoltant música":

"Aquestes ratlles gruixudes en les formes centrals, com

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

en línies primes, d'una maxima agudesa, com si es trac

tés d'anar tallant la tela, foradant-la amb unes tisD

res." "Que aquests grafismes siguin la magia pura i les

formes poesia pura." (60 )
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34.-CONFIGURACIONS TIPOLOGIQUES TECTONICA�TEXTURALS.-

Si bé la textura com a element c ompo s Lt.Lu , s emb La com secun-

dari dins del sistema, hem de considerar que
,

es el que aporta la

dimensió climatica, ambiental o atmosferica. Aporta si més no,

segons Moholy-Nagy:
"
... la revolució que va portar de la tradicional inter

pretació il.lcisionista i la pintupa� La nova ·pi�tura no

Lrn.í t.av a a la naturalesa, sinó que t.r-a du'La els seus mul

tiples aspectes en experiencies visuals directes. La in

tenció prim�ria era produir els fonarnents visuals de la

creació pict6rica. Es creaba en el quadre relacions no

li teraries, s i.n
ó

• isuals, que comprovaven la imaginació
del pintor." (61)

Miró considera la textura, com un element independent de la

resta d'elements estructurals, prova d.'aix6
,

es que,
, ,

a mes a mes

de sensibilitzar d'algura manera l'interior de determinades supe�

ficies, aquesta actua en general dins del camp visual determinant

en si, altres nivells d'estructuració sensitiva visual, al marge

deIs estrictament més formals.

Cal tenir en compte també, que el resultat d'aquestes depen

de les diferents propietats deIs mitjans tecnic-expressius, en -

.aquests cas litografics. Aixi dones distingim les seglients carac

teristiques tect6niques, en e.l quadre sin6ptic de la pagina se

glient
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D' intensitat practicament tran�
parent, s'anteposa l� majoría de

les vegades a formes i signes,-
creant unes arees indefinides i

l'efecte de contaminació. Són

les més abundants.

Pel seu paralel.lisme constant

són obtingudes per impressió d'

De línies algun material o instrument rat

llat. Le5 manuals tenen la míni-

ma incidencia.

De gra

De gest

Es caracteritzen per ser més in

tenses, i serveixen per a crear

focus d'atenció o compensació e�

paials. També per a valorar l'in

terior de certes superficies
aportant�hi el contrasto

A mode de virgulació s'extenen

com si fossin fumeroles, determi

nant recorreguts dins d'espais r�
siduals, o bé, sensibilitzant--

agressivament arees pertanyents
a estructures morfologiques. A

la litografia 8-22, o�ple o inva

deix la practica totalitat del -

camp de forma transparento
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35. LA POtTICA 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, gracies a unes tecniques
de conformació, que fan que l'idiolecte espressi uns conceptes i

uns sentiments determinats. �s per aquest motiu que totes les con

figuracions analitzades plantegen o contenen diferents dosis de

p o
é

t í.c a ,

La poetica
,

es quelcom difícil d'analitzar. Aristotil la rela-

ciona amb les categories de l'imitació (mímesi), nosaltres entenem

que la poetica defineix aquells conjunts de termes i d'expressions
propies d'un subjecte, per medi deIs quals es produeix un resultat

estetic.

Pensem que l'idiolecte mironia s'ajusta a la definició que

fa Alexis E. Sola:

"Hom podría dir que la poesia
,

es aquell producte huma

que expressa conceptes elevats i nobles, la intensitat

d'uns sentiments, la forGa de les paraules i, sobretot,
que té la capacitat de conmoure, de parlar a l'anim i

d'exaltar la fantasia.,,(62.)

Algunes configuracions elaborades, podien haver caigut facil
ment en l'ordinarietat per la delicadesa d'alguns termes emprats
( organs sexuals, tant masculins com femenins, natges, etc.) Pero

el vocabulari esta d t a'n tuvL p o
é

t i.c amen t conformat, i a qu e s t; conf�
reix al desenvolupament deIs arguments, el timbre i la vibració

inconf�ndiblement poetica de l'idiolecte.
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Tanmateix i gracies a la contribució tipologica configuraciQ
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, ell 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 grafics,

deIs ideogrames, o de les imatges en la poesia oriental

i també en la tradició occidental (des deIs cal.ligrames
de l'Antologia Palatina a Curnmings, Holz i Apollinaire,
a través de tota la historia de la literatura europea)."
(64 )

Igualment la poetica rellueix en els signes metaforics (recor

dem per exemple el sexe-aranya), en les inflexions morfologiques, i
en la multivocitat, que crea un símil de rima grafica, entre altres

models.

Per altra banda, els seus títols en els que descriu l'argument

compositiu, prova l'arrelament poetic de Miró:

"El cant de la cotxa blava al migdia i la bonica noia

saltant a corda, a l'hora de sortir el sol davant l'ocea

At.Lári t i.c v
" (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 )
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És indubtable la capacitat i la llibertat de Miró per expres
sar les vibracions més íntimes, de la forma més oberta i subjetiva.
Llessencia de la poetica és al fi i al cap la subjectivitat:

"

"
... la subjectivitat de cada poeta que sap infondre al

seu món, amb commoció i energia, les vibracions del seu

án i.m •
11 (67)



36.-cO�CLUSIO�S.-

Les consequencies que hem extret de la identificació �orfolo

gica de totes les configuracions, i el seu corresponen analisi,
les podem sintetitzar en vint-i-dos punts, que relatem a continua-

ció

1.- Cada configuració ve determinada per un procés sinectic ce trans

formació, desencadenap_t una serie de signes que constitueixer:. les v�
riables de cadascuna d'elles. Aquests signes apareixen en diferents

ocasions al llarg de la S�rie, normalment, ensenyant altres variables

carologiques, segons el moment, el lloc, i el tra� compositiu.

2.- És una característica idiolectal, la fonamentació geometrica
basica deIs signes, en la que mantenen el caracter adimensional

del punt, unidimensional de les línies rectes, i bidimensional --

quan aquestes determinen alguna area.

3.- La variabilitat mobil deIs signes en l'espai, fa que canviin

de significació segons el context on s'emplacen.En general
,

son --

tres les posicions:

dir endOgenament

1) en el camp visual macroestructural,
,

es a

2) ocupant l'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 numerica de les parts o nombre d'elements, determi

na estructures configuracionals que segons els casos descriuen

p�trons binaris, ternaris, quaternaris, quinaris, i heptamers.

5.- Les formes basiques pures, també s'implanten com a configura-



cions, com �s el cas del triangle que act6a com element dental de

les boques. �'

6.- un tret notable del idiolecte es perfila per medi del
,

carac-

ter morfosincretic de les configuracions, fins a diventar algunes
d'elles abstractes, com el crit punyent de l'oreneta, o les cilia

cions que procedeixen de la caballera d'aigua.

7.- La multivocitat dels si�nes, s'implanta 'estrategicament,
i segons el context fa que la seva funcionalitat co�unicati-

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

a mans, i com a bra�os.

8.- erida l'atenci6 l'amplitud del repertori de conformaci6 b�si-

ca deIs ro'stres que "del triangle, passa a la forma canica més aguda.

9.- El sentit anamarfic i hiperbalic, o de deformaci6 exa�erada

�s un deIs altres trets generals de les configuracions deIs per

sonatges.

10.- L'encaix concentric o
..

area intermedia produIda per la superpo-

sici6 o l'encavallament e�tre dues o varies parts o configuracio�s,
deter�ina l'encadenament de les oracions gr�fiques.

ll.-U� altre semblant caracteristic, és la constant confrontaci6

est�tica i din�mica que es planteja entre la marcada planimetria

configuracional i el car�cter flotant deIs si�nes interns.

" " ,

12 •
- �L....a__l_nv_e_r_s_l_o_,

cions, determina una contrapositi6 i una confrontaci6.

com a oposici6 direccional, entre les configur�

13.- Els personatges, s'estructuren per medi d'una conformaci6
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basica dual, triangular-circular, triangular-quadrangular, o

triangular-triangular,
d'ordre: 1) estatisme,

aixi com els esquelet indiquen tres nivells
�

2 ) dinamisme, 3)
. . ,

lnverSlO.

14.- En general, la morfog�nia tipol�gica deIs personatges i

ocells, es mostra segons tres modalitats:l) filiformement,2) més o

menys planim�tric, 3) tirant cap a corpori o volum�tric. Ta� ma

teix els elements de suport se solucionen de forma linial, o �é

corp�ria.

15.- El sentit clarament ascendent, del conjunt, marca un ritme de

de ve�ticalitat i d'ingravidesa, tipic de l'idiolecte

16.- La conformaci6 corp�ria, es logra per medi de duesvessants:

1) per conjunci6 de varies arees, 2) pel recorregut ininterrumput

del traGat, segons un principi i un fi.

17.- Les arees conformades deIs trones corp�ris, segueixen el pa

tr� de les tres formes basiques.

18.- Entre el cap i el tronc, s'estableix una escala antopom�tri

ca, i una relaei6 harm�nica.

19.- Les estructures deIs personatges del idiolecte, revelen una

contraposici6 de frontalitat-lateralitat deIs troncs i rostres -

respectivamente

20.- El pitam, configuraci6 de les dues glandules mamaries, apun

ten direccionalitats diverses, mentre que la morfog�nia vaginal,

exhibeix filog�nicament, una alternancia dual.

21.- La morfog�nia de les mateixes parts de varies configuracions
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descriuen una filogenia morfologica seriada, i en canvi composi
tivament, es presenten sense cap mena de relació aparento Podem
citar com a exemple, les manso

22.- En front de les configuracions estructurals sego�s un fona

ment geometric, apareixen de forma contrastant, al tres si�n� més
lliures i abstractizants pel seu caracter ideografic, caligrafic,
i textural.
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CAPITOL 11.-
============

RECONEIXEMENTS 1 PROPIETATS CONFIGURACIONALS
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O.-INTRODUCCIÓ.-

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

w

per l'altra l'extensió de la Serie, feien necessari la tabulació
deIs diferents elements grafics, 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, són el resultat de

considerar la presencia de les trenta quatre configuracions defi

nides tipologicament i morfologicament en el primer capítol, que

s'ha fet obligat refondre algunes variables, per a no extendre'ns

considerablement en un ecces de grafiques. Quant a la quanti-
ficació, s'ha fet naturalment, no segons el nombre tOLal en que
apareix�n en cadascuna de les composicions litogr�fiques,

, ,

Slno

contemplant tan soIs l'exist�ncia o la compareixen�a d'aquestes.

Les configuracions d'estructuració ,

mes complexe, que deterT

minen figures de personatges, compreses entre els nombres dinou

i vint-i-nou, s'ha resolt mitJan�ant un diagrama'de barres-ver-

tical conjunt mentre que totes les restans s'han disposat --

per separat, segons el model deIs ciclegrames, que dona els va-

lars en disposició circular.

Per
. ... .

convenlenCles de ccmpaginació, alguns ciclegrames no se-

gueixen l'ordre numeric correlatiu, pera de totes formes es poden
anar identificant intercaladamen, en la descripci6 del texto

En primer lloc, rr.ostrem la selecció confi�uracional qee hem

detectat en cadascuna de les ccm�osicions, que una vegada �lanti
ficades, ha fet possible l'obtenció deIs qiclegrames i diagrames
que els succe�ixen.
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1.- RECONEIXE:HENT DELS FORMATS.-

�.

El fet que, de les cinquanta litografies, la majoria 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

horitzontal, i per 61tim la que fa 50, torni a ser vertical pEr�
de mides inferiors a les primeres, no est� explieat i no es eom�

pr�n sin6 es considera la possibilitat de que el projeete de la

fos d'un nombre més reduit de eomposieions, i les restants

que es diferencien pel tamany i l'orientaci6 del format, haguessin

estat afegides posteriorment, per resultar-li insufieien l'acota

ei6 espaial prcjeetada.

Tenint en eompte pera, que les proves d'estat i el tiratge,

responen a escala naturó"l, a Ls. dibuixos originals de paper r-a po r f

per tant, calcats directament so�re les pedres litografiques, hem

de pensar que els formats venien condicionats pels deIs dibuixos.

Sobre la variaci6 deIs tamanys d'aquests, eom deiem él l'inici,

per manca de documentaci6, en ul tima Ln s t.á nc i.a , hem de creure qu e

es tracte d'una qüesti6 de insuficient disponibilitat de papers

litografies del mateix tamany.

Sigui com sigui, en la S�rie es �lanteja un canvi de din�mi

ca compositiva. Primer, activa i de tensi6, associada a la verti

calitat, i després pasiva i de major estabilitat per aS50ciaci6

a l'horitzontalitat, pera a més, per la ruptura que representen

els eanvis de format finals, dins de la uniformitat constant de

la majoría. Aquesta, és d�un 84%, en front del 16% deIs formats

horitzontals, per medi deIs quals sembla enunciar-se el t�rmini

de l' ae e i6 •
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El repetori de formats de la Serie Barcelona, es distribueix

segons el percentatge esmentat,de la segtient manera:

De la litografia B-l a la B-41 estan reproduides en format

70 X 53 cm., i de la litografia B-42 a la B-50, co� segueix:

Litografia 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 Cm.

" B-46: 35'5 X 48 cm.

" B-47: 34 X 47 cm.

" B-48: 35 X 46 cm.

." B-lf9 35 X 48 cm.

" B-50 47 X 35 cm.

Les magnituds, van referides primer a l'al�ada, segon a l'am-

piada.

2. - RECO�EIXEMENT DE LES CO�FIGURACI('JNS PUNTIFORc.vlES.-

De les variables d'efecte puntiforme estudiades en el pri

mer epigraf del primer capitol, diferenciem aquelles que tenen -

una propietat focal des del punt de vista compositiu, de les que

no compleixen aquesta caracteristica, definides com a normals.

Aixi dones tenim que d'un total de 27 configuracions puntiformes
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reconegudes, el 28% s6n Normals i el 26% s6n Focals. La resta qu�

representa el 46%, és a dir quasi la meitat, �o tenen aquests ti

pus de configuraci6. Cal assenyalar que si bé en l'estudi tipol�
gic inicial esmentat, es ccnsidera cem a variable també la confi

guraci6 estrellada, aquí l'hem excl�s per considerar que la seva

incid�ncia amb totes les composicions, i també fer ccntenir varia

bIes pr�pies, l'he� tabulat a part.

3.- RECONEIXEMEKT DE LES CONFIGURACIONS ESTEL.LARS:-

ts l'6nica configuraci6 q�e es troba present en tOTes les li

t.ogr a f Le s , si bé les variables linials i les pun t
í

f o r-mc s es dis

tribueixen. respectivamFnt segons un 96% i un 22%. Hi ha dones ��a

p redom í.nári c í.a clara de les linials, que tan" s o Ls en d o s casos .i,

per tant en un quatre per cent, deixen d'ocupar �l total ·dé les

comrosici�ns. Les puntiformes deixen d'ocufar el 78% de les com�e

sieions, és a dir en 39 ocas�o�s. Linials i puntiformes alhora,

definides com a �bles, es troben presents en nou composicions o

en el 18%, restant sense apar�ixer el 82%.

4. - RECONEIXEMENT D:� LES COl'-TFIG"CRACIONS ESPIRALS.-

La variable típica (Disco�tínua), té una incid�ncia importante

Del 48% passa a ocupar només el 6% de les composicions en el

c a s de les variables Con t ínue s , P'r a c t icament, 1 es dis e en t ínllE s OC.l

pen la meitat de les composicions. El 46%, o 23 c orr.p o s a c i ons e s t an

desprovistes d'ambdues configuracions.
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5.- RECONEIXEMENT DE LES Cü�FIGURACIO�S DE CONEXIO DUAL DE PUNTS.-

"

Hi ha un 44% de configuracions per
. ,

coneXlO � un 56% que n'e�
tan desprovistes. De les tres variables, li�ial, corba i angular,

la m�s important o usada com a grafisme compositiu �� la prim�ra

en un 40% o 20 presenciesa La conexió cor�é es mostra la meitat

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

ba ensems la meitat de cops que la segona, aixb és en un 10%. La

relació percentual de pres�ncies descendeix 1/2 cada vegada.

Per�, tal com hem esmentat e� el seu anAlisi tipol�gic tenio

pr o v e s de qu e a qu e s t s graEisme s e 8 r o La c ionen entre sí, i per té:n;

es freqüent v eur e t Ls a s s o c i.a t.s de les s e g ii e n t s maneres:

Linialm�nt i cui�iliniament en un 16%0

Cu r-v i.L'í.n i am en t. i angularment, en uri 10%, al igual que la c omb i.

nació linial-corha-angular, que t� tamb� uria incid�ncia del 10%,

mentre que l'associació linial-angular, és inexisten. Aixó prova

que la hip�tesi formulada en el primer capitol que les varia-

�les corba i angular eren conseqü�ncia d'una �orfog�nia de la pri

mera var�able linial, és confirma, dones del contrari �ambé apa

reixerien associacions linials-angulars. La conexió. corba fa de

pont o enlla� de la linial i l'angular.

6.- RECONEIXEME�T DE LES CO�FIGCRACIONS .ESCALARS QVATRIPART!TES.-

Configurac .i
ó

minori t
á

r i.a en un 18%, rPPa rt .i da s eg on s tre s

variables. Les variables dos i tres, representen la meitat de In

variable primera, que és del 12%. La variable segona del 4% i la

tercera que es mostra excepcionalment en un sol cas, supasa el

E conjunt percentual �s lleugerament superior a la 1/4 part,

i el 82% de les composicions estan desprovistes d'aqu88tes tipalo
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gies .�rafiques •

. '

7 i 8.- RECOKEIXEMENT DE LES CONFIGCRACIONS DE CONEXI6 D'DLLS PDN

TIFORMES 1 D'ULLS ORBICULARS.-

De les dues variables d'ulls
,

mes importants, la taoulació,
eus ha perm�s mitjan�ant les grafiqlles, constatar el creixent nom

bre d'ulls orbiclllars en respecte deIs de conexió puntiforme. Qua

si la totalitat deIs personatges, un 92%, disposen rl'aquesta va

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

modalitat segona, tot i que la conexió resol la configuració nasal

alhora. La tercera variable m&s simple, sirrplementpuntiforme sen

se cap mena de conexió, donada la seva e s c a s sa a.nc í.dé nc í.a Jrem dei

xat de considerar-la, per ser molt po¿ representativa.

9.- RECONEIXEMEKT DE LES CONFIGURACIONS ONDULARS.-

La variable linial, reducció oorfol�gica de la variable tub-�

lar es troba n.o m e s en tres conposicions, cosa qu e r-o p r-e s ent o eL

6%. Les tubulars es detecten u�a vegada m&s que l'anterior, repre

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

dues variables alhora, es trobe� presents tan soIs una vagada,

a í.xó és un 2%. El 84% de les composicions no disposen d t a qu e s t s

tipus de configuració.

10.- aECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS POLIGONALS BIPCNTIFOR}IES.

Distingim tres variables d'aqucsta implantació gr�fica:

l. - La vert .i c a L .d '
es cas s a pr e s

é

nc i a r : pres en t a un 10% amb 1 es s e

ves cinc unitats.
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5 - RECO:\E IXEME.\T DE LES CONF IGU{AC IONS DE c...ONiEXIÓ BIPL"1\�TIFORME
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5 bis.- RECONEIXEMENT DE LES CORFIGl'RACIONS DE CONEXIÓ BIPUKTIFCRt-íE
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7- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIO�S DE CONEXIÓ
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2.- L'horitzontal molr
,

lTIes important en incid�ncia gr�fico-compo-
sitiva, en un total de 19 signes, representa el 38%.
3.- Associats, es troten exce�cionalment norn�s en dues ocasions,
cosa que represehta un 4%.

Les tres variables esmentades su�osen vint-i-sis implanta
clons, rnentre que les com�osicions que no les conte�en, s6n de

vint-i-quatre. Volem significar amb aix�, que globalment es reper

teixen practicament en una meitat de les composicions, i l'altra
meitat resta sense cap.

11 i 12. - RECONE IXEBE:1'n DE LES CONF IGURAC IO:"J"S DE::\TADES FRONTALS

1 LATERALS, O DE PERFIL.-

Hem aconseguit els seglients resultats:

1.- El dentat frontal que es manifesta segons el grafisme ante

riorment esmentat en p o s i.c í.ó horitzontal, sig:1.ifica un 20% amb

els seus dec casos.

2.- La combinaci6 frontal i lateral
,

es quelcorn inferior. Un 18%
al trobar-se en 9 casos.

3.- La varia�le triangular de perfil Ilue es manifeste generalment

per medi de dos o tres triangles, �s la c�s nombrosa, amb tretze

casos que suposen el 26%.

4.- La variable de perfil doble, formada per triangles com l'an-

terior, i tamb� per formes cilindriques es d6na en tres ca-

sos, cosa que ens d6na en 6%.
�om�s quinze composicions contenen personatges desdentegats,

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

13 i 14.- RECONEIXEMENT DE LES CONFIGURACIONS ESTEL.LARS POLIGO

NALS 1 LLUNADES.-

Aquets dos grafismes c�smics,putser per les propietats astro



11- R�COKEIXEMENT DE LES CO�FIGURACIONS DENTADES FRONTALS
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13- RfCONE IXEi"IENT DE U: S CO�F IGCf,'AC r o» S l' -::TlL • LARS

POLIGONALS
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l�giques COlTIUneS, es manisfesten ncrn�ricamefit amb el mateix nom

treo Deu pres�ncies que rerresenten el 20% de les composicions t�

tal s �s el resultat. Nom�s en ULa ocasi6, el 2% per tan, es tró

ben �legats en una composici6. Les vint-i-nou composicions res

tans, el 58%, no contenen els signes astrol�gics esmentats.

15 i 16.- RECO�EIXEMENT DELS ROSTRES FRONTALS.-

Les quatre variables esposddes es �lostrcn segons el segtient

percent�atge:

1.- Poligonals o formes bAsiques que es rnanifesten en UL 10%.

2.- El� rastres enterament circulare, es mostren Dorn�s en un 4%.

3.- Els c�nics formhts per avuls i elipses, constitueixen la ma

joria en un 34%.

4.- Les altres formes
,

mes agudes, es mostren considernblem�nt en

un 14%.
Donat que no es troben composicions amb ros tres de personat

ges, homog�nis morfol()gicament, sinb que es trobe� combi�ant-se

entre si, he� detectat les segtients associacions:

1.- Poligo�als i circulare, que representen un 6%.

2.- Circulars i c�nics, �s l'associaci6 m�s nombrosa, arrb un 10%.

3.- C�nics i altres, am� una pres�ncia del 4%.

4.- Poligonals i c�nics, els inferiors amb un 2%.

5.- Poligonals i altres, com C� el cas anterior, eE rnostren Domes

en un 2%.

El 14% de les composicions de la S�rie, no mostren cap rrena

de rostre, i del conjunt deIs rostres composotius, els frcntals

representen un 10%, aixi com un 12% els de perfil, mentre

l'as�ociaci6 doble d'ambd�s suposa la majoria amb un 76%,

que --

,

es ? -

dir, cinc composicions mostren norn�s rostres de fron�, sis de pe�

iil i trenta�yuit els contenen dobles.Les 3/4 parts de la S�rie,
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15 i 16.- RECO:\E IXE�lENT DELS ROSTRES FRONTALS

i

I
4 % CIRCULARS I

�I
10 % POLIGO��Al_

cY

CONICS
17
34 %

---_

14 % SEN SE

�-
_.��-

14 % ALTRES

6 % POLI-CIRC % POLI-ALTR
% POLI-CONI

10 % CIRe-CONI

L_ 4 % CONI-AL TR



211

�anifesten dones, rostres de les dues propietats.

17 i 18.- RECOKEIXEMENT DELS ROSTRES DE PERFIL SENSE DEXTICI6 1

AMB DENTICI6.-

DeIs rostres de pe�fil, aixo és el 46%, practicam2Lt es pot
dir que la meitat del ciclegrama esta acupat per aquells que

en un total de 14 o elno tenen dents,i 1/4 part aproximada�ent,

28% disposen d'algun tipus de dentici6. Les dues tipologies, es

mostren en set ocasians nom�s, significant el 14%. i l�s conlposi

cions exemptes de rostres d'aquesta naturalesa,s6n de sis, alnb un

12%.

En sintesi, el ciclegrama es reperteix practicament com ----

se¿ueix:
- Una quarta part de rastres dentats.

- Una meitat de rostres desdeLtats.

- Una octava part dobles (els dos alhora)
- Una octava part sense rostres d'aquesta naturalBsa.

DEL 19 AL 29, RECONEIXEMENT CONFIGCRACIONAL CCNJUNT DELS PERSONkf-

GES.-

Les figures compreses en e]. diagrama de barres, abarca J4

tipologies diferents, de les quals destaca les figures que con-

tenen el signe vaginal, que predominen p�r sobre de tates les al

tresamb una avantatge de dos punts respecte de la segtient, que -

correspon a les figures de tronc amb tra�os unificats. En relaci6

amb les figures fal.iiques, 'aquestes representen en resum, la re

laci6 de 29/15.

EL tercer lloc, les vint-i-ql1atre implantacions que de sta-
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quen, s
ó

n les de t r-o nc filiforme e� base. En ordres molt
,

mes in-

feriars, segueixen les figures de mig cos aGh pitam en 19 eca

sions, les figures bust en 16, seguides de les f�l.liques ja es

mentndes. A continu.ació en 14 c:omposicions, se situen les figures

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

tremitats i les alades, respectivament. En el dBc� lloc, les fi�

gures de tronc i extremitats contigües, canjuntament amh les de

mig cos sense pitam. En el pen�ltim lloc, i en 9 casos, les de

tronc am� traeos unificats sense peus, i finalment en l'ultima -

columna, se situen en tan soIs 4 composicions, les figures amb

n.a tg e s ,

C0m a conclusió. hem de destacar Ja importancia de les fig�
res sexuades aúb el signe femení, per sobre de les f3.1.1iques,

que són superades, la meitdt, i conjuntame�t amb les solucions

�roncals d'extremitats superior unificades, a m�s de les -

filiformes amb base, marquen els car�cters tipol�gics figuratius,

idiolectals de la S�rie Barcelona.

30 i 31.- RECOKEIXEMENT DELS GRAFIS�ES MIXTES 1 DELS IDEOGRAME�:

E 1 s pi: imer s , r-ep r e s en t e n tan s o Ls el 14% amb u.n a p r-cs
é

nc
í

a

molt poc important de set casos, mentre �ue, els idecgrames apa-

reixen en 17 ocasions significant el 34%. s6n els grafismes
,

mes

indefinits de la Serie tot i que tene� un car!cter marcadampnt -

cal.ligrafic, i aporten '
..rr;a dimensió e s o t

é

rLc a a Le s c ompos Lci o n s .

32.- RECONEIXEMENT DE TEXTURES.-

Si considerem les textures, com a succedani del color, com

moJt b� ho pode� fer donat que aquestes aporten la taca de dimer
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"

si6 et�rea, i l'emprempta sensitiva que aporta la coloraci6 mit

jan�ant l'efecte tonal de les seves varia�les, tenim 1ue a dins

de la S�rie Barcelona ocupa u� lloc notable a l'estar present en

trenta-tres composicions de les cinquanta. Un 66% de superffcies
sensibilitzades en front d'un trenta-quatre per cent que no n'es

tan és el resultat de les implantacions texturals.

33i 34. - RECONE IXENENT DE LES FIGTJRES ZOOl'IORF IQUES I :-J:ERMAFROGITES.-

La dificultat que en malteE ocasions es planteja, alhora de

discernir la significaci6 de maltee figures, per l'ambigtitat -

que mas tren morfol�gicament com �� el cas de les fig�res ocell

dona, o bé dona-ocell ha fot crftica la tabulaci6 de les figures

netament zoom�rfique5,que per altra b�nda basicament i exceptuant

la imatge d'una csp�cie dp gas i d'unes quantes formes serpente

jants majoritariament s6n alades.

Hem constatat per� trenta-un casos de figures que responen

a les caracterfstiques esmentades i que represe&ten un 62%.

Els signes sexuats masculf i femenf, apareixen ·conjuntament

en dues Qcasionsi per tant en un 4%� i'en un 96% queden o es ma-

nifesten separadamente
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35.PROPIETATS CGNFIGURACIONALS;-

"

En les configuracions estudiades, cal tenir en compte tres ti

pus de propietats:
1.- En funcié del seu empla<;ament espaial, segolls la relació que
s'estableixi entre aquEsta i altres implantacions zonals.
2.- En funció de les variables del seu tra<;, que determinen les -

implantacions o utilització de les significacions dimensionals,
puntual, linial, i zonal.

3.- En fu:r..ció de les marques o característiques formals, segor.s si

guin aquestes h�siques o cow�ostes.

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

forrra o engendra a l'interior d'u�a altra impla�tació zonal. En -

a qu e s t, sentit, tenim, ::;'U2 hi ha unes c on t' icu.r a c í.ons , d t
ur; total de

34, que tenen una clara d e p en d
é

n c i.a significativa ce qui les c on t e ,

mentre que hi ha altres configuracions que per la seva entitat pr�
pia, ha estat crítica la s e va definició, tant e n a qu e a t grup COIn e r:

els altres dos que el segueixen, per aquest motiu hem diferenciat
dins d'aquest,totes les altres configuracions, awh una pres�ncia
de deu tipus endogen, i deu més que mantenen el caracter contrario

b) Les propietats exagenes que se situen i es mouen a fora de con

figuraeions limitades, es manifesten lliurement amb la quantitat
de quinze tipologies.

e) Set configuraeions participen de la pos:.'_ció intermedia o endo..:.

exogen , d'alguna manera es troben meitat i meitat depenent dE les

influ�n¿ies endogenes i exógenes a la �egada.
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En sintesis veiem dones, que hi ha un predomini ex�gen per

sobre deIs altres dos que E'evid�nei& en la columna P-2 del gra-
fic�

La segona propietat es produeix pri�er, sego�s la implanta
ei6 puntiforme o de clara manifestaci6 mo�enta�ia, am� longitud
i superficie acotades. T� una incid�ncia escassa dins del conjunt

de les configuracions, que es mallifesta clarament en dues ocasionsl

per6 no per aix�, s6n me�ys importan�s, j¿ que el seu poder � sug

gesti6 és fonamental.Les configuraeions puntiforme-linials que----

--- a més de les propietats esmentades, expressa un moment d'un

pla, awb longitud mesurabler s6n de deu. Les netament li�ials,
,

son

tamb� deu, i les zonals que signifiquen planim�tries que s'apliquen

o es reperteixen per dins del camp visual, s6n de Villt, dupliquc�

per ta�t les dues anteriors.

La tercera propietat determinada por la construcci6 forwal -

basica o composta de totes les eorfiguraeions, resulta, que la ma

joria es manifesten segons anuesta {ltima propietat, tot i que es

tan resoltes ffiolt eSVJernatica�ent. En el gr�fic,veieffi que la seva

colum�a corresponent a la P-9
. , 1nlve�� segans les seves

27 conforffiacions.
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36.CUNCLUSIONS.-

A la vista deIs resultats deIs ciclegrames i deIs diagrames
de barres, en els que analitzem la incid�ncia de les trenta quatre

configuracio�s definides tip6lagicament, podem estreure les se

güents conclusions:

l.-Hi ha un canvi sobtat del ritme vertical deIs suport, que passa

a ser horitzontal en la 61tima quarta part de la S�rie, quan el

lector s'avessat a una orientaci6 compositiva.

2.-Hi ha
,

mes participaci6 de configuracions de propietats exomar-

fiques que endomarfiques. Aixa significa que hi ha m�s independ�n
cia configuracional que dependencia, i una minoria de set casos,

en depenen a mitges. Referent a les implantacions i marques, cons

tatem que ¿ominen les formes tipus Area o zona, i a m�s s6n compos

tes de varies superficies.

3.-En quat als personatges, la conseqü�ncia
,

mes important que es

despr�n, �s la fecunditat femenina, de manera que si contabilit

zem conjuntament els personatges portadors d'atributs femenins

(vagina i pitam, ja que normalment es denen per separat), quanti

ficarem quaranta vuit dones, i el nombre de personatges de tronc

amb bra�os unificats i peus, asexuats que segueix, �s de vint-i

set, Per altra banda les figures fAl.liques s6n nom�s de quinze.

En resum el 96% s6n dones i el 30% homes.

4.-Cada configuraci6, a m�s de constituir-se en un ens propi, de

senvolupa un sistema estructurat de variables morfolagiques.

5.-Les configuracions de gran poder de suggesti6, com les punti

formes, 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.lencia de l'idiolecte, són els orti

culars, en lloc deIs conectats amb el nas, en canvi de les dues
solucions dentades, no hi ha cap distancia imFortant.

7.-Els rostres frontals m�s prolifics, són del tipus c�nic, i
l'associació m�s rica del tipus circular-c�nic. Hi ha practicament
la mateixa abundancia de rostres frcntals que de perfil, i l'asso
ciació compositiva deIs des albora, ocupa les 3/4 parts de la tota
litat de la Serie. Practicament la meitat deIs rostres de perfil,
só� desdentegats, i quelcom m�s d'una quarta part, estan 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 compositives.

8.-De les configuracions de tipus c�smic, les que tenen m�s rele
vAncia són les conexions puntiformes (peses), seguides de les es

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

gulars i de les llunars en igual freqliencia, i finalment les esca-

lars.

9.-Els grafismes indefinits i els ideogrames, conjuntament, repre

senten una concurrencia que ratlla la meitat de les supt'rficies
compositives, i la sensibilització grAfica de les textures t� un

abast del 66% deIs campa visuals composats.



22;)

CAPITOL 111.-
=============

.'

FILOGENIA MORFOLOGICA, INTERACCIÚ 1 TESTIHONIATGE
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O. JNTRODUCCIÚ.-

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

ra, i veure quins són els antecedents, o com s'origina el yocabu

lari gr¡fic de Miró. Aixi mateix, estudiar els fenomens que han

incidit en el procés creatiu, en alguna mesura, com són els aspe�
tes formatius, culturals i pOlitics,fonamentalment.

El fet de fer un analisi diacronic ens permetera - - - - -

descobrir els car¡cters totalment inedits, aquells que tenen una

genesi que es remunta cronologicament a etapes anteriors, i re

coneixer els processos de transformació morfologica que es dese�
cadenen mitjan�ant series gr¡fiques. De totes formes, una pre-le�
tura s'ha fet necessaria er haver d'analitzar els caracters mor

fologics, per arribar a la definició tipologica deIs signes, i

per a compendre principalment aquells signes més evolucionats, o

que són el resultat d'una profunda reducció, que els ha desvin

culat de l'objecte. en el primer capitol.

En sintesi compr�n en primer lloc, aquelles imatges que te-
,

nen lligams clarament manifestats com son: l'escala, la serpenti

na, la lluna, l'estrella, la flama, les testes, els ulls orbicu

lars i el sol. En segon lloc s'analitza la interacció que es plan

tege entre alguns d'aquests signes com el cor i la vagina, el pit

i les natges, amb l'ull-solar, l'ungla i la lluna. En tercer lloc

veiem, les implicacions compositives deIs nombres set, cinc i -

tres. Tot seguit es confronten nivells de contraposició compositi

va cronologicament de 1924 a 1939, i finalment es considera la

Guerre Civil com esdeveniment desencadenant d'estímuls creatius

nous, inter-relacionant els testimonis plastics essencials de "La

premonició de la Guerra Civil" de Salvador Dalí, "El Guernica" i

"Suplicant" de Picasso, amb la Serie Barcelona i el· compromís en

vers el fenomen polític, de Joan Miró.



Hem d'assenyalar que aquest analisi diacronic, s'aplica sele�
tivament a aquells pictogrames m�s caracteristics, i que consti

tueixen entitats grafiques fonamentals de l'idiolecte mironia.

Aquests es troben presents en diferents etapes creatives, i sofrei

xen diferents graus de mutació, transformant-se segons els casos

de tal manera,que resulten pictogrames d'entitat diferent

que tenen liarrel morfologica comuna.

pero

No pretenem ni podr{em fer una hist�ria deIs or{gens i evolu

ció de totes les configuracions Csegurament requerirla un altra

tesis doctoral), per la varietat i complexitat, que en especial

ofereixen les figures deIs personatges. Referent a aquests,nom�s
fem una aproximació �ue pertany a l'actitud deIs bra�os, o estudi

de la forma externa del perfil ccrporal, que marca un tret molt

significatiu i inconfondible a l'idiolecte que estudiem.
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1 ... FILOGENIA i'IORFOLOGICA DE L' ESCALA 1 DE LA SERPENTINA.-
'/

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

quatripartita pels espais quadrats que es formen entre m�ntants

i travessers, vist en el capitol anterior, ara constatem que ap�
reix ja de forma totalment objectual en els anys 20. Quan Miró

llege i x e 1 s s igne s de 1 quadre "Paisa tge ca t a Lá " (:SI cae;�' dor) 1923
- 2 4, e 'n un r: 1;11 t di ti : " i l'escBJa C:_U8 tant m t o b s e s s i onuva s

"

( 1 )

Els elerents que marquen més c La rarn en t la f a Lo g
é

n i a , s
ó

n ,,>J s

puntiformes deIs €xtrems superiora deJs �untants, que es traben

en el "Gos b o r dan t a la lluna" del 1926. En uri s e s tud i s de comp�
sici6 del 1938, en el que repr�n el terna de la pintura 2smentada,
trobem que s'evid�ncia encara més la puntiformitat, que es farA

extensible a tots els ex�rerns deIs elements linials, tant de mun

tan ts com de travessers en el "Nu mo nt an t l' e s cs.Lí.e r " del 1937.

Aixi donGs, els grafismes escalars de la S�rie Earceloila, es do

nen per primera vegada, en el di��ix anteriormer..t esmen�at, tot

sofrint alguna transformaci6 més aviat de caire pro�orcional.

DeIs cinc travessers deIs anys 20, passa a tres tot mante

nin t el d e e ine, a 1 s e. ny s 3O. S 1: sín t esil a f i l e g 2n i a q1.: e �"= s t a

bJeix és com segueix:

pai

1 2 3 4

Travessers 5

Tendir..t al

parcil31elisme
Paral.lels Paral.lels

3-5

Muntants

Elerrents
PLntiformes

Forma d'es- Trapezoidal Trapezoidal

2 10 10

Rectangul�r Quadrat

(Veure-pictogrames de la pAgina nQ230)
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Les formes s e r-p en t e j ant s filiformes i tubulars, 't en e n el s e u

origen en els anys 20. Concretamellt les podem v-eure en el "Paisa.!.
ge c a t a Lá ü

, "Re t r a t d e la seEyora KlI, "El c a rna va L de l'Arlequí"
i "Na te r-n i t a t " del p e r r.ó d e 1924-25, mitjéi.y�yant muLtLp Le s rnnn c r e s

i orientacions horitzontals i verticals, pero amb la particulari-
tat que a.pare ixen dCCápitacles. A la Serie que estu¿ierr:, en -

cenvi, tant les filiformes co� les tutulars, mostren caps. Les -

primeres de forDa puntiforme i les segoile5 segolls les mocalitats

de sUferfícies circulars o ovalades a l'estil de les que ocupen

el 110c de les figures-personatges.

En el 1940, en un e s t.ud i, s cL r-e el t.ema "Enamorats", ap a r-e ix

una modalitat in�dita fine ara de resoldre la cabellera a la me

nera ondular. En l'estudi filog��ic dr les testes del quart epi
graf, podrenl apreciar qúe de les variables tipologiques existents,
les del 1924 s

ó

n les que tenen un a r e La c i.ó més o s t r-o t a arnb aque_::
ta modalitat. No otlidcrr que la ca� llera haLitual de �iró. és la

qus ano�ena d'aigua, formada per tres tra�os corbats coiguts.

Els clements linials ondulars deIs Enamorats, encara que fa

gint la [unció de caLellera, tener.. el mateix car�cter de vitali

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

Serie Barcelona.
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2 .F ILOGt:NIA MORFOLOGICA DE LA LLUKA 1 L' ESTRELLA 1 LA FLAMA.-

�.

Si al revisar eIs processos filcg�nics, constatem un cIar pr�
domini evolutiu de sintesi, en el cas de la lluna compr07em, que -

en el 1.924-25, en la pintura "Cap de p a g
é

s c a t a Lá " afloren un e s

unes grans flames. Cirici, associa aquest fenomen amb la virilitat,
fI El papar viril del sol és revelat per la presencia, de

vegades, de la seva irradiaci6 de grans flames, semblants

a les que irradien els homes en contrast amb les flametes

que poden tenir alt�es elements, com un ull! UL cor o u�

s exe f em en Lv " 2

Contrariament i encara que La 111l"P.a representa �er la cul tura

mediterrania l'element femeni, Mir6 ya una transposici6, qv.e c')nf�
reix a la ferrinitat de la lluna, uc caracter d' exvressi6 viril.

N osaltres copsem que, les flametes del sexe femen! -tal com di�

Cirici- i per tant les flames d'aqu2sta lluna, tenen un car�cter
-- ct'agitaci6 �assional.

,

Curiosament, en el 1.926 recupera la fisonomia d UL rostl'e de

perfil, significant crcnogrAficament �n retroc�s en el proces de -

s!ntesi que s'evidencia especialmer:t en un dibuix deIs "Carnets

de 1.93C'I. Dei dJaleshores la lluna resta rF¿uida a d�es formes

conean-convexes, que 'és tal com 2S mo s t r-a en la Serie Barcelona.

L'estrella, en 11estudi d� les seves propie�ats en el primer

capital, feiem rnenci6 de la transformaci6 de l!ap�ndix linial i _-

puntejat de IISourire de ma blonde" i formant una faixa corba en

ti t:l carnaval de l'arlequ!'f, que quedaran reduits a tres 11nies

ciliades' en el 1.939. M�s endavant eL el 1.940-41 en un diLuix

"Dona a la platja", la ciliaci6 retorna por dur:licat, determinaEt

una simetria axial excepcional.
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La flam� lndividualitzada répresentant l'element del foe es

ta pr e s ent ja en el període 1.92/:1:-25 en "El c a r-navd L de 1 lA r-Le qu f
"

,

que es �ostra de forma vertical serpentejant. E� els estudis com

positius d e Ls "Tn t e r-Lo r s holandesos" del 1.928, t r o b em e Ls pr i.me rs

e s qu ern e s a
' ordenació e s pa

í

a L transforwats en o s p i.r-a L; . que s' inicia

a p ar t Lr- d
'
.rn nucli pu.n t Lf o r-me , Cal eSí:lEntar que el 6rafis11le de

i
'

es p i.r-e.L discontínua, representa _. la L'Lu:n , en els e s tu d i s p e r

"Ne tu r-al.e s a mort.a arnb llurn!', d e la mateixa elata qu e l' an t e r-Lor . En

el 1.939, p e r-d e r
á l'errfasi irregular i el �é.l.racter f Le.me j an t , pe.:

c onve r t Lr-c s e e n un e Lement , del qua L mantÉ, el nucli punt.iforme, i

�a prolongació es transforma en filiforme.

(Veure pictogrames de la pagina nº 233)
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3 •
- F lLOGENIA MORFOLOGICA SOLAR.-

T

De fet, la representaci6 del sol tan freqlient en les composi-
cions, no �s gaire habitual si tenim en co�pte que la pr�pia llu

minositat el fa invisible. Només els nens, el re¡:;resenten sister.-:a
ticament en els seus dibuixos. Cirici,

"El "'ll'ro' r
'

b d M" .

l' í a ans e lro, J a

ho explica conceptualment:
a la "Hasia" de Hemingway,

sorpr�n de trobar-hi un sol al mig del celo ts un ele

ment impossible dins l'art visual, perqu� el sol no es

pot mirar. Només les mentalitats romantiques havien -

arribat a representar-lo visualment q�an, a la sortida

a la posta, entre boir��, �s possible rlP fer-ho des de

Turner finA als impressinnist�s, i entre altres el ---

veiem a l'obra elel crepuscular Modest urgell, qU2 ron

mestre de Miró. Pero el sol b en a Lt; en un c oI b e n pur,

només havia pogut ésser �resentat en l'art simb�lic,
des de les pintures funer�ries de la vall deIs Reis, d'

Egipte fina a les crucifixions de la pintura cristiana

medieval. En el cas de Miró no cal pensar que hi sigui
coro a simbol. N'hi ha prou de pensar que la seva pintura
no és visual i ppr tant pot posar-hi, perqu� sap que hi

é�,." (:3

Per medi del sol, &s on es fa visible la transformació icono

grafica més profunda. En aquesta selecció 1 d a s p o s a d a en escala crQ..

nol�gicament descobrim les propietats morfologiques segUents:
1.- Sol-ou, de caracter tridimensional i d'expressi6 fortament

irradiant.

2.- Sol-pla, de flames predo�inants.

3.- Sol.:.'esfera, que conecta ambo el primer per la identica irradia

ci6�de les flames.

4.- Sol-volca,de clara expressi6 e x.p en s Lva , com ].:1 d! alguns p it s



de pprso�atges feDeni�s.

5.- Sol-estelar de carñcter esquerr.atic.
6.- Sol-rnecanic per

,
,

1. e xpr e ss i.ó ele la fisonomia
. ,
a un satelit.

7.- Sol-conc�ntric, originariaMent puntiforme que S'h8 dilatat. w

8.- Sol-Sol, sense altre5 eloments que vulguin expljcar ni fen�-

mena ni propietats •

.

A qu í po dem o b s e rva r, q11 e é s j u s t él. par tir del l. 939, on e s

produeix el canvi, caracteritzat per la simplificacib, que va -

aco�panyat de la supressib narrativa, i d'una reduccib represen
tativa considerable.



236

F I LOGEN I A UORFOLOG t CA SOLAR
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4._FILOGt:NIA M·ORFOU)GICA DE LES TESTES.-

Els caps del 1.924, s6n taques conformades segons el contorn

del punt de vista frontal. El cap m&s explicat en detalls, segons

correspon al natural,

de la senyora K" on

�s sens dubte el que es mostra

hi ha la pres�ncia de l' oida,

en el "Retrát

m i f j anc an t -,'

,

una sola orella i els caQells s irradien a partir del contorn cra

neal, tot i que no hi ha l� presencia d'ulls. En el cas de la �a

ternitat", a que s t es redueix a un cercle g e omé t r Lc , En síntesi,

podew afirmar que en el fons, més que caps s6n soIs, done s el
,

mes

significatiu, �s el caracter de la irradiaci6 deIs cabella, a la

manera de les flames del sol.

En el 1.�0 hi ha una profunda trarsfarma¿i6 que podem apre-
"

ciar en el "Carnet del 1.930 :

1.- El contorn es descontextualitza i deforma.

2.- El sentit de l'oida �s substituit pel de la vista.

3.- La irradiaci6 de la cabellera es converteix en corcentraci6.
""

4.- La superfície interna es sensibilitza per la pres�ncia timida

ment grafica i pULtiforme deIs ulls i la boca.

En el 1.933- 3S ? de s e obrim, en UD dibu ix titula t "La t.emp e s

ta�¡ el e ar
á

c t er d' irradiac i6 solar que semblava haver a�,andonél. t, i

que produeix una perturbaci6 en el proces de transformaci6 crono

grafica.

En el 1.939, ens trobem eL un seguit de variables tipol�gi

tant de front com de perfil - estudiades en el primer capl-ques,

tol -

..,que es fa molt difícil concretar, pero a gran s trets, en -_<

relaci6 de les caracterí�tiques abans esmentadas, he� de destacar
,-

les se��ents transformacions:

1.- La deformació de lss superfícies

-

,

s'hiperbolitza en un sentit
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horitzontal, i pel creixement de pr0tuber�ncjes nasals.

2.- Els ulls puntiforrres es converteixen e� aut�ntics 1111s de ca-

r�cter orbicular,
• I

alXl com, la boca
'1

explicada pel gra-
fisme significatiu del crit punyent de l'oreneta.

3.- La cabellera concentrada s'expansiona i 8S re¿ueix a tres ole

ments linials curvilinis al mode dé: cabellera d' aigua, com el

propi Mir6 descriu. 4)

4._ Les superficies internes es conveteixen en �rees compositives
d'entitat propia, passant a ser de vegades, el centre compo

sitiu global del camp visual.
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5. - F�ILOGtNIA MORFOLOGICA DELS l'LLS ORBICVLAHS.-

Els ul15 del 1.918 obeeixen al canon formal naturalista. En

tenim una mo�-tra clara en el "Rctrat de nena", pero en el 1.923-
-24 s'individualitzen, �s a dir no es mostren segons un element

del rostre: sin6 com elemént espaial de funci6 foca] de clara sig
nificaci6 solar, pels raigs que emane� del ceLtre de la PUfil.la.

Aquesta exprsssi6 solar ha 9stat esmentada ja, en el capital ante

ricr al tractar l'ull com a configuraci6 composta deble dladdici6

orbicular. Cal senyalar també el fet de la desaparici6 de les

pestanyes.

En e 1 1.9 :::.'± e s d
ó

n a un p a s
,

mes en el
,

pJ:'OC'2S de simplificaci6.
en desapar�ixer les parpelJes, restant nom�s les_pupil.les i els

raig s d � expressi6 solar .Curiosament 1 en 12. pintura "Testa de pa.

ges c a t a Lá " 11ull torna ,1 ocupar el lloc que 1i p c r t o c a s e g on s la

seva naturalesa, encara que el rastre no estigui delimitat.

Aquest pr o c e s , que d a interromput amb la S �rie Be.r-c eLo rra � on

es mostrEn com segueix:

1.- Adquireixen ur.. caracter molt més esquematice
2.- gesapareixen els raigs, i per tant la significacj6 solar.

..,

_).
- Retornen les pupil.les, p e s t any e s •

4.- La pup i.Lv La es dilata i creix a d d í.c Lonan t e-s "h í, ce r c Le e c on «

centrics.

5.- De l'at.ribuci6 l'l.ahlre.lista: i mé .. tard di irrúdiac:i.ó, p ae s a a

la d' a tracciá.

Després del 1.939, constatem que 2n. les"eonstel.lacionstl del

1941, l'.esquematisme es geornetritza, f e t; que fa evider.t, un nivell

di afinitat amh els ul1s inicials del "H¡:.trat ole nena" del l. '118.
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6. - _f_ILOGt;NIA MORFOLOGICA VAGINAL. INTEHACCr6 COR-VAGIl\'A 1 CAP-VAGI-

NA.-

En el codi iconogr�fic hi trobem una s�rie de significats

es relacionen entré ::::í morfologicament. En primer lloc, hem de

tacar per la seva sstreta conformaci6, el cor i la vagina.

que

des

En el 1.924 el cor que anir� desapareixent com a codi del -

Ll.en gua tge, de s taca per tres gran s flames en el iT.R e tra t de la se ..

eyora K". Paral.lelamerrt la vagina es mo�tra en el "Carnet del -

1.930", amb quatre raigs que afloren de- la part superior, com 2n

el cor esmentat. Tenirt en compte,que en el proc�s cror..ogr�fic si

dóna una etapa d'esquematització, percebem que aquesta yagina es

t� m�s pr�xima al cor esmentat,que no pas de les al tres variables

va,sinals.

Aq�est paral.lelis�e es manifesta tamt�, en�re la vagina ho-

ritzontal del "Carnet del 1.93 " i el cap del dibuix del qua-

dern de notes, "La t.ernpe st a 11 del 1.9:"3-35. Fix s em=n c s que '"',1 ca

r�cter i 18 significació d e Ls raigs o fLarrie t e s Só:':} id�nti�'s.

En el seu orígen, la vagina apareix radiant cam un sol en -

"Sourire de rr.a b Lon d e '!
, Des d ' aleshores, el s e x e ferue n

Í

pa s ea a

for�ar part del cadi iconogr�fic mironi�, podent-se afirmar, que

sense aq�est, el seu llenguatge perderia la sj.gnific&ci6 basica -

de la qual es sustenta, .Per�a aquesta significaci6, veritablement

quin c ar
á

c t e r' hem a
' atribuir-li':' Cirici, u.na ve g a da més, aprofun_

ditza i cns d6na la clau en el discurs de contéstació amb motiu -

del no�enament de Doctor Honoris Causa per la Universitat de Bar-

celona a l'any 1.979:

"La presencia d'aqv8sts ,.:;ignificats no pot ésser inter-

pretada com un pur fruit de l'observució positiva de
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la realitat anat�mica. En efe�tp, una enorme despropor

ci6 d6na tant als organ� masculins com als femenins un

fqrmat sovi_Dt ext r-a o r-d i na r L q u e ,..J
•

�omlna el cas tot sen-

cero

P o s ;:, t a ':l"":� ,} s t e TI fa s i (J' a q1.:1. e I 1 a b p o ea, d e 1.'�. P f) e a qu '':; d e -

,

fenestrava Eugeni D'Ors i Torres-Garcia sota 1 acusaci6

de paganisme, ens adonem de fins R quin alt gran all�

que f e i a Joan Miró era u-i e manifesi:aci6 radical de C�(�

sobedi�ncia i, per tant, una poderosa afirmaci6 i'incon

fcrmisme.

Amb aquest te�a, dones, la fidelitat tel.16rica es veia

r�fcr�ada amb una afirwaci6 resoluda i total de la idea

de rebutjar les imposicions extern2S, que li era associa

da Lnd Ls o Lu.b Lem e n t !". (5

Des d'aleshores, la vagina ha passat per v�ries transforma

c i ons seguint les m
é

s d e s t a c edes , les man i.fe s t a d e s er.. el "Carnpt

de 1.930", que fins arribar al 1.939, constatem els seglients pas

sos:

1.- Clara definci6 ovaladalanceoIada se�se destacar-ne la laternli

tat i desaparició deIs raigs radiants.

2. - Diferenc iac ió de la lateral i ta t e s que r r-ae-dr e t él. que es va inver

tin ciclicament.

3.- Dilatació ie forma aovada.

4.- Uilatació inscrit.a en una :forma espe.tvlada.

5.- Ovalada amb tres raigs él. l'extrern inferior.

6.- Ovalada amb quatre raigs a l'extr2� superior.

7.-

8.-

BiDeciolad� pels extrems superior-inferior i irradiada.
.L

Irradiada sense pecioIs.

9.- Ova La da triciliada lateralment, a la dreta o bé a l'esquerra.

10. _ OvaladalanceoIada :: � x c iIiada, tres a tres.



De s taquem que la polari ta t o to rma C ió d i.f e r e nc .i.a d a de 15 ex-

trerrs morfol�gic� va�inals d�l 1.924 i 1.939, DO estan tant dis

i_an ts corro semblava marcar r
'
inici del pr o c e s , És evident qu e

.
"

alXO

ha e�tat possible per medi de IR recuperació de la dimensió irra

diada inicial, en.c a'r-a que ara de fo r'i ia ciliada, i que es man t Lri=

dra al llarg je tot el PTOC�S plastic.
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7.-INTERACCI6 PIT-KATGES-ULL 1 VNGLA-LLUNA.-

�s una de les earaeterístiques de Niró, el fer que els dife
r-ent s codis ic o n o g r-á r i e a G omp Le ixin di ver", e s fune Lons , Pf'�T me d í.

del fen�men de la transposici6 logra que formes com les circulars
o c�ncau-convexes presents, segens el ccntext� tinguin diferents
1ectures comunieatives.

En el primer cas, el cerele de nucli puntiforme, del 1.924-
al 1.930, s'aplica:
1.- Com él. p í, t, a

2.- Com a na tj a,
3.- Com a ull, a

4.- Com a ull?� a

....... iv:aternitat 192L1

Haternitat 1924a

.... Ma atrapant un oeell 1926
•. � ....••••..•El dit gros ¿el peu i l'ung1A 1930

Sigui cem sigui per�, s'ajusta morfol�gica�ent al signe a�-

t r-o Ló g í.c de sigr..ifieació s o Lar , s e g ons Lehrie r- (6 ). ¿l 't
í

pu s

d'asscciació ull- sol, ja se'ns va manifestar al tractar la filog�
nia de l'ull-orbic�lar. Per nItre banda, el caracter viril del

del sol, s0gons Ciriei (7 ), eLtre en eontraposició a�b el del -

pit femení.

En el sego� cas, la forma c�ncau-co�vexa. del 1924 al 1939
es mostre:

1.- Com aulla .... la gitarra del "Carnaval de l'Arlequí"1924-25
2.- ungla la

" r1D atrapant ur; oce1.1 " de lq26\....om él. a · · . . . .

3.- Com a ung I.a a · · . . ••••• ,Ir E 1 dit gros del peu i l'ungla" 1930
4.- lluna la "

S erit, Barcelona "

1939COI1: a a · · . . . . . .. . . . .

En' aquest cas, la forma lluna¿a per la seva evident configu
., e's a�sociada al simbol astral.reC10" .

�

L
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8.-INTERACCIO D'ESTRUCTURES TERNARIES, PENTAMERES i HEPTAMERES.-
'n

Del 1924 al 1930, detectem una serie de codis iconografics
que s'associen morfologicament, per estar configurats segons unes

estructures que presenten en comú, uns nombres determinats de -

parts o elements. Verifiquem 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 precomini

d'unes formes o elements, o bé de la transformació d'aquestes.
Concretament els soIs, els caps, i les vagines en principi hepta

meres, es transformen en el 1939 en ternaries.

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

números no són arbitraris. Una sonata de tres moviments

o el ffontal d'un temple de set coJumnes, tenen un ele-

ment central que
,"

un rrume ro par de components no procu-

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

tueixen una configuració formal que reflexa un concepte

jerarquic, mentre que un número impar d'assistens pro

dueix una imatge més viva d'una multitud. 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 dinamica que la que produirien

versos amb un igual número de síl.labes ( 8

citant altres exemples, fins que acaba,concluint:

"Aquests exemples trets de l'atzar tenen per fi mostrar

1 segueix

que la incapacitat o la renuncia a tractar els aspectes

quantitatius de les situacions com a simples

són simplement una deplorable desventatge de

,

numeros no

les gens

retroguedes. El més freqüent és que tals 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 morfonumeriques més

significatives:
- El tres esta present com a solució de la "cabellera d ' a

í

gua
" (10 ) ,

"

segons expressió d'ell mateix, en totes les testes de la S�rie,
mitjan�ant tres linies corbes que cauen com l'aigua en la font.

Tres són les linies ciliades deIs apendix d'algunes estrelles.

Tres són les dents que mostren els rostres, quan en tenen, o si

no, són cinc en la majoria.
- 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 majoria tenen cinc ap�ndix'-
que fan de dits, del contrari en mostres només tres.

- El nombre cinc, esta present en totes les estructures poligonals

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

en algun cap particular.
- Tres són, encara que no sigui el cas de la S�rie Barcelona, per

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

mell, blau, i groc

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

que intercalem a l'epigraf, 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 linies filiformes -

que s'irradien.

4.- Una de les ,primeres representacions del sexe femeni, apareix

amb set raigs o flames.

5.- Un element que suggereix una flor, esta format per

que corresponen als petals.

et parts
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"

6 i 7.- El Sol vist tridimensionalment i bidimensionalment, té -

set flames respectivamente
3.- Del cap d'un ocell surten set flames o raigs.
9.- En el 1930,es mostre encara la vagina amb una variable dife

renta hepta-irradiada.

Veiem dones, que els nombres matem�tics que Mir6 utilitza -

fins el 1939, en les seves configuracions d'una manera clarísima,
s6n el tres, el cinc, i el seto Aquí en paraules d'Arnheim:

"Els números constitueixent entitats perceptuals: vi

suals .i , en certa mida, t
á

c t
í

Ls i auditives,"( 11) molt

evidents, aplicades en els llenguatges pl�stic, ,inclusiu a l'ar

quitectura, a la música i a la dansa. Oskar Sclemmer, fonament�

el seu [amós ballet amb el nombre tres:

"Per que ballet tri�dic? perque el tres
,

es
,

un numero -

d'eminent si0nificació, un número dominant en el que el

jo monomean i el contrast dualista han estat superats -

per a comen�ar el col.lectiu. En la maxima proximitat,
ve el cinc; després, el set, i així succesivament. Deri

vat del triton (de tríade), el ballet pot anomenar-se -

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

tres. Una baIlarina idos ballarins; dotze danses i di

vuit vestits. Hi ha a més a més trinitats com aquestes:

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

tura, profunditat, amplada; les formes fonamentals: es

fera, cub, piramide; els colors fonamentals: vermelI,

blau, groc. La trinitat de la dansa, vestuari, música."

El tres coro a número dominant, i la definició de la
, ,

serle im

par, es fa patent en els squemes grafics de Miró, paral.lelament

a la descripció de Schlemer. Aquesta relació numerica pero, no es
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dóna progresivament, sind que depen del desenvolupament del pro

cés, podent-se donar la relació a l'inversa, tal i com hem esmen
"

tat a l'inici.

Pero deIs tres nombres de la
,. ".

serle nllmerlca exposada, el set

és deIs que inspira més relacions semantiques. Per medi d'Arnheim

descobrim l'argumentació del descubriment de les llunes de Jupi

ter per Galilei, segons l'astronom florentí del segle XVII Fran

cesco Sizi:

"Hi ha set finestres en el cap: dos forats en el nas,

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

els cels hi han dues estrelles favorables, dues de mals

auguris, dues lluminaries i sol,�lercuri, indecís i indi

ferent. De tot aixó i de molts altres fenomens similars

de la naturalesa que seria tediós enumerar, tals 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 antigues a

l'igual que els europeus poderns, varen adoptar la se

mana de set dies i els hi han donat el nom deIs set pl�
netes; doncs bé, si incrementem el

,

numero deIs plane-

tes, el sistema sencer s'enfonsaria."( 13

El nostre entorn, és configurat per entitats numeriques que

incideixen en nosaltres, directa o indirectamente Són d'una gran

for�a, 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

rel�eions morfonumeriques estiguint presents en el llenguatge de

Miró,
...

perque formen part de la nostre existencia.
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9.-FILOG�NIA MORFOLOG.ICA IJE L'ACTITUD DE LES EXTRENITATS SFFERIORS.-

.'

Respecte de l'actitud de les extremitats superiors, observem

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

pero, transformació no solament afecta a un signe, sino que modifi

ca l'esquema estructural glocal deIs personatges, i com a conse

qüencia canvia totalment l'expressió �ue sIen deriva. Ele passos

i nivells evolutius que podem definir, són tres:

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

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

bra�os es constitueixen en l'apendix en forma d'orella, i també

en forma de nances d'amfora:

"L'oval sota el cap es converteix en bra�os encreuats

en forma de nances d ' ámf'o r-a v
" (14)

.- Cap el 1.932, es perfilen les prolong�cions horitzontals deIs

bra�os, amb l'actitu oberta. Posició aquesta inedita deIs pro-

jectes per al ballet "Jeux d'enfants", que culminara cap al 1.939

en uns dibuixos inedits, que mantenen aquesta actitud, segons els

nostres estudis deIs carnets dI aquesta data. Destaquem aquesta -

postura, donat que es produeix just en el mateix any de la Serie,
i en canvi només la trobem excepcionalment present a les litogr�
fies B-lO i B-50, segons hem comprovat en els arxius de la FU�Qa

. ,

C10 •

•
- Sera a partir de 1.938, mitjan9ant els dibuixos titu1ats

"Banyista" i "Dona", que es comen�ara a despertar la posició en

lairada o arcorada que es rematara en el periode 1.939-10944 per

medi de la Serie Barcelona, especialmente

Hem d'assenyalar, que aquesta classifi ació cronologica de

l'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 l'any 1940-41, podem trabar ta�
bé l'actitud típica de l'any 1932. Exceptuant alguns casos aillats,

en línies generals, la filog�nia d'aquesta part deIs personatges

ens denota tres nivel1s expressius molt significatius:

1.- Fins als anys 1929-30, es despren un reclosament.

2.- Cap a l'any 1932 s'inicis una etapa que podem definir-la d'obri

mento

3.- DeIs anys 1938-39 en endavant es desenvolupa un etapa de gran

esplaiament.
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10. FILOG.tNIA MORFOU)CICA DELS ORGANS SEXUALS :t-1ASCl:LINS I LES EXTRENI-

TATS INFERIOP5.-
•

En els procesos filogenics, destaquem sobramanera er- els per

sonatges masculins, la transformaci6 no tant soIs formal, sin6 tam

b� conceptual deIs organs sexuals i les extremitats inferiors, ccns

tatant un procé s s í.n
é

c t í.c d'explicitaci6, s e gons els s e gii en ts pas-

sos:

1.- En el període 1923-24, l'brgan sexual apare ix com un corpuscle

del qual emanen uns raigs o ciliacions molt semblants a les de les

estrelles. Aquest prototipus el trobem en "El c a ca do r-!",

Hi ha tamt� la versi6 d'un nucli esferic bordejat d'u� sfmil

de pilositat, prototipus que n'�s portador el per�onat�e que en

carna el pare Gel quadre titulat "Familia".

2.- Cap a mitjans de la d�cada deIs anys trenta, en concr�t en els

anys 1933-35,comen9a a aparéixer tfmidament el penis i la conforma

ci6 deIs genitals, sempre encongidament, excepte en algun cas pa�

ticular, com �s el del dibuix "La tem¡::esta".

3.- ts a l'any 1939, per medi de la Serie 2arcelona. que el picto

grama sexual es manifesta en tots els seus atributs i sempre erec

tilment, posici6 que es reafirma com inedita en aquest perioce de

la Serie.

Quant a les extremitats, si b� en les superiors, el canvi

era bAsicament relacionat amb el moviment, les inferiors sofrei-

xen els següents passos;

l.-En el període 1�23-24, donat que impera un esperit arquitecta

nic en les manifestacions mironianes, i una influencia important

del concepte de la bona forma, les carnes responen a un trae .t ge�

metric angular filiforme, o té s6n delimitades segons uns trian-
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gles rectangles invertits. Els pecs s6n ignorats o es representen

puntiformement.

2.- En l'etapa deIs anys 1933-35, les carnes es modelen anatbmica

ment i els peus s'engrendeixen formant un ancoratge.

3.- A la Serie Barcelona, les extremitats es sincretitzen eh for

ma de banyes, o �� es mant� la ver�i6 filiforme en aquells ca-

sos en que les figures s'estructuren predowinantment segons

tipus de construcci6 nodal.

el -
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11.PR2CEDENTS 1 NIVELLS DE CONTRAPOSICIC DE 1.924 a 1.939.-

No �i ha dubte, que el 1.924 o els primers anys de la d�ca

da deIs vint �s una �poca decisiva de grans canvis, on es confi

guren els elements compositius previs a la S�rie Barcelona, que

formen la g�nesi del que sera el s e 1.:. llengua tge propi. Po dern c0E:.
siderar que aquesta important evoluci6, obeeix en primer lloc, a

un canvi de visi6 que ell mateix per medi de Cirici ens manifesta:

"En lloc d'anar cap el paisatge, com feien tots els piE.
tors deixa que el paisatge an�s cap a ello Va descobrir

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

gats de conceptes propis. Hi trobaren l'esfera o el cup

que portaven al cap, o el vermell i el verd que els pre�
cup av e n s

" (15)

L'actitud oberta el porta a veure en el
,

mon, una multiplici-
tat de mcns que tradueix en una representaci6 de formes aillades

segons Cirici:

"Tendeix a isolar cada cosa, perqu� cada cosa
,

es una ex-

peri�ncia tactil separada i nom�s a trav�s de la simul

taneitat visual podria perdre aquest aspecte per a 1'01::

servador".(16)

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

,

troben organitzades dins d'un tot o dULa estructura m�s amplia--

que faci la funci6 contenidora, com si es tracta de coses indepen

dents, ens ha perm�s de poder arribar a con�ixer les seves preo

cupacions, m�s directamente Arnau Puig ens aclara:

"Ko hi ha formes independents, les formes s6n l'expres

si6 de la preocupaci6 ¿els hornes. Les estructures mar

quen les pautes deIs corrportaments. Els comportaments

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

dants. D�s parts o eleme�ts del tot, fan desapar�ixer o fan invi

sible el tot. El tot es converteix en espai i la dial�tica que s'es

tableix entre els diferents elements ens porten perceptivament

a estructurar objectuaJment el tot. El que destaca d'una manera

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

formes deIs elements compositius. Semtla com si en el significat

deIs signes, hi hagu�s implicit una preocupaci6 per l'anAlisi d'

iaea formal,
• " • I

s ano es, a a x i, , com s'expliquen les formes clarament

geometritzants, arquitectonicament disposades? La contundencia de

les formes bAsiques concretament triangulars i circulars, s6n trets

que tenen l'explica¿i6 en alguna mesura, amb els esquemes de la

noci6 de forma-del Bauhaus. Cirici explica les circumstAncies que

influiren a manifestar-se amb aquests elements:

"Com corresponia eLs darrers an y s vint, al' epoca de

Le Corbusierj del Bauhaus1 i de la vulgaritcaci6 de l'

Art Dec6, la idea mateixa del subrrealisme, amb l'au±b

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

del fons de l'anomenada Psicologia Experimental. Era

natural que l'automatisme portés l'artista cap a estruc

tures de disseny bAsic. A trape�is, triangles, linies

el.liptiques, horitzontals9 verticals� la barra, la creu,

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

grafismes molt de l'epoca, com els petits trets isolats

que poden evocar núvols, vent o onades marines. A di�e

rencia deIs abstractes, Mir6 combinava aquests elements

amb altres d'iconics, com l'ull, el pit feme�i, la fal

dilla, l!.ameba o els pels sobre la pell.lI (18)

En'la producci6 pictorica deIs anys 20, identifiquem l'excla

maci6, "iEl fi últim de tota activitat pL'stica és la construcció

!".(19) Recordem els esquemes compositius preparatoris, amb qua-
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"

dricules i diagonals, pr�vis i fonamentals. En la plasmaci6 de -

les formes, hi reconeixem els mons de la fogositat triangular i
etericitat circular especialment, de Johannes Itten:

"1.M6n tr.aterial de la gravetat, del salid, en el quadrat.
2. M6n espiritual deIs sentiments, de la mobilitat de

l'eteri i de la derivaci6 de l'acu6s, e� el cercle.

3. M6n intel.lectual de la lagica, de la concentraci6,
de la llum, del foc, en el triangle." (�o )

A rr.és ,

a mes senti una gran admiraci6 envers Kandinó'ky, del

qual deia:

"En el sentit de la irradiaci6 espiritual ha inflult
socre mi. Els seus escrits m'han interessat des del punt
de vista est�tic, pera era sobretot la irradiaci6 q�e
s o r g i a d'ell." (21¡

El seu procés expé.rimenta nous canvis, mitjan«ant el "Carnet

del 1930" i els projectes per el ballet "Jeux d'enfants" del 1932,
amb una major flexibilitat i espontaneItat. En el 1933, les ccmp�
sicions deIs "Collages", sembler:: molt més predeterminades (la tec

nica ho comporta). En el 1933-35, hi ha una preccupaci6 pel volum

i encara arareixen estudis sobre les relacions per fixar el sis

tema compositiu. És a la "Grande Chaumiere" del 1937, qt.:e s'obre

cap a una major expressivitat, per me¿i de deformacions i distor

sions. A partir del 1939, hi ha una recuperaci6 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 corrus de figures d'ex

pressivitat in�dita.

Aquest p- océs en sintesi, ens il.lustra un deIs grans merits
de Mir6:
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"Have r' sabut reflectir En la seva obra cada una de les

�poques hist�riques que �a travessat, totwdcnant a cada
una d'elles el sistema d'imatges que li c a Lí a v

" (22)

Arriba a la S�rie Barcelona, fortament motivat per un tris

panor&ma socio-politic, com VEurF!m en el pr�xim epigraf. Morfolo
gicament tenim doncs:

1.- Que els caps conforrrats, i abs�ncia d'ulls, s'han convertit
en Arees deformes, cefal�pedes, que suggereixen
destaca:

caps, deIs qual.s

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

mirada imm�bil i pEnetrant, són la presencia més poder2_
s arn e n t má g í.c a de la s e va pintura". (23)
" Sota ct'ells les boques criden, s'escridassen, amb

...

ra-

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

completa reali tzació de les pulsions a s c e n c Lon.a Ls v
" (24

2.- Els cossos, com hem esmentat, indefinits, o més b� virtuals,
ara es delimiten i adopten bAsicament un tipus d'actitut vitore

jant, elevadora.

3.- La profussió de signes i, o �rgans, 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 �rgan important en la producció deIs anys 20,
desapareix totalment del vocabulari de la S�rie Barcelona.

5.- El sexe, un del codis iconogrAfics claus del vocabulari gr�-
fic, en principi, invisible, esclatarA en

talitzant-se ja, amb la mateixa fogositat
rie Barcelona.

el "Carnet de 1930", vi
...'� "-

en que es dona a la Se-

Hi han altres nivells de contraposició entre les parts, de

menor importAncia, com per exemple, pe�s, mans, i altres grafis
mes, que són tractats cronogr�ficament per separat, com els esmen

tats.
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12.TESTIMONIATGE SOBRE LA GUERRA CrVIL.-

La relaci6 de la S�rie Barcelona, amb elsesdeveniments de

la Guer� Civil, o si m�s no, la contestaci6 punyent d'una situa

ci6 social colpidora, se�blen clars. Els antecedents plAstics so

bre aquest tema, es donen la ma arnb els de Dal:í.. "Pr-emorí í.c í.ó de la

Guerra Civil" del 1934, figura preveure el d e s enLf a c , m i
ü

j enc an t;

unes figures dramatiques, desgarrades, tenses i miserables, per�

la situaci6 de l'entorn incideix a m�s, en al tres aspectes, direc

tameEt

"Les fustes al' oli d ' aquest període s óri s ov í.n t p í.n tu r-e s

de tons relativament sombres de marrons i de grissos

esencialment, sobretot les teles del 1936 "La grétn parE:.

no ia", " Can iba 1 i s m e e e t ar d 6 " i "}el e t amor f <) s i d e Na r c í s ,�

Del 1937 al 1941, durant la Guerra Civil Espanyola, la

seva producci6 es relenteix. El viatge a Italia, el seü

estil i la seva t�cnica, d'una gran habilitat, esdeve

nen clAs$iques i Salvador Dalí imita en .aquesta els --

passos de Giorgio de Chirico, alternant al classicisme

després d'UE període surrealista." (25)

Més endavant, en el 1939 i després de coneixer Freud, putli

cara una "Declaraci6 d'independ�ncia de l'imaginaci6 i deIs dr0ts

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

r�gims politics imperants el condicionaren bastant en el seu mo

ment:

"Després d'una exposici6 de les seves obres a New'York,

a l'any 1941, ell proclama el seu desig de -ser un clas

sic--'''(26)

Picasso, morrJlogicament estA
,

mes a prop de'}'lir6,
,

nomes cal

observar la dona "Suplicant" i la litografia "Barcelona-52", res-
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pectivament del 1937 i el 1939, per adonar-se del paral.lelisme

de 1 ",acti tu d expressiv a d e Ls personatges. Una al tr a cada impor

tant, �s el paper que juguen les dones, concretarrent en el "Guer

nica", que si fa refer�ncia a un fet concret de la Guerra Civil.

"L' argument corrE- a c
á

r r-e c de les dones. L' Li'nic home,

mig escultura i mig huma, no �s m�s que un fragment,

una fase inm�bil. Igualment inm�til esta el toro -un

monument m�s b� �ue un actor- mentre que les dones cri

den, empenyen, córren i cauen. �s veritat que, e� l'�p�
ca de l'atac, Guernica era sobre tot una poblacib de do

nes i de nens, don�s molts deIs homes estaven combaten

en el front, per� aix� coincideix amb l'idea de Picasso.

Les dones fan de Guernica l'imatge d'una humanitat ino

cent i indefensa convertida en victima. Per altre part,

dones i nens han estat presents sovint per Picas so com

la s urra perfecció de la human
í

t a t s t'( z z )

Aquest nivell femeni, �s confrcntable amb la S�rie Barcelona,

on les dones destaquen, duplicant els homes, per� el primor¿ial

és basica�ent l'actitud que comuniquen: súpliques, plors, crits

desesperants, en suma revolta, s'agiten amb els bra�os enlairats

-com en la dona "Suplicant de Picasso- que:

"
•.• assenyalen i subratllen el gran movime�t ascensio

nal que la majoria de les seves pintures respira. La

idea de progr�s, de millorament, de superació, �s impli
cita en aquest moviment que, partint de la terra, com

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

gions més altes, d'una manera exagerada, pateticament

tensa, fins i tot crispada.

Aquest aspecte de la seva obra posa en evid�ncia la fe

en el fet que sorgeix de la romuuió amb la terra tot

al lo que ens d
ó

na un poder ascensional." (28 )
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No podem ablidar a-Goya, que marca un altra fita important
testimonialment amb el seu "Afusellament del 3 de maig" de 1808,
No podem passar per alt l'actitud vindicadora deIs bra�os del qui
va a ser afusellat, que es manifesta no solament des del pu�t de

vista formal de la mateixa manera que els personatges del "Guer

ni ca" , "Suplicant", .i de la "Serie Barcelona", sinó que a més té

el mateix denominador co�f de la guerra,

La monocromia, és una qualitat a destacar, doncs es mani

fe�ta tant a la Serie Barcelona, com en el mateix "Guernicél.", i

la dona "Suplicant", com també, o al menys molt ornb r i.b o Lamen t en

la "Premonició de la Guerra Civil". La monocromia i en especial

les expres�ions de les actituds deIs personatges, ens corroboren

les paraules de l'Arnau Puig:

"L'art és l'expressió sensible de ..• la rE'é'litat circum

danta Per� aq�e�ta realitat és ja un significant; quan

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

sig�ificant; és a dir, l'art, seria el significant del

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

significat del significant." (29 )

Per� el comprcmis de Miró, amb aquesta realitat social, que

da popularitzat amb el seu "Aidez l'Espagne" o el mateix "Fages
catala i la revolució" que figura conjuntament amb el "Guernica",

en el Pavelló de la Repfblica Espanyola en l'Exposició Interna

cional de París, de l'any 1937, en el qual va Prendre partit ••• ,

respectivament:
"Aidez l'Espagne, és a dir, recolzo aque�t puny tancat

que s'aixeca i que amb la seva presencia, a�b el simple

gest fa d¿L poble classe, estableix un nivell de con

ciencia, posa en peu la Hist�ria, ... " (30)
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"Joan Miró cor.tribuí pintant un Pages catala allí ma

teix, en uns panells de glomerat, situats en el r�pla
de l'e�cala ertre 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'ertroca-

ment:

1.- En el primer cas, el cap del cav31l picassia, t� una relació

formal i d'orientació. Ura actitud de resistencia i una mirada

intensa, an
á

Le gua a la del rostre de la li tografia "Barcelona-29".

2.- L'esquewatització del perfil, m�s accentuada en Miró, deIs

perfils deIs caps de dona, Els brams estrepitosos que afloren de

les bocatges"La irradiació centrífuga i expansiva respectivament

deIs ulls, picassia i miroriia, així ccm les trinitats llagrimoses

en relació amb l'espargiment del llagrimal del rostre de "Barcelo

na-25", fan sentir la mateixa emoció.

3.-La llengua pULxent de l'un, i les dents mordaces de·l'altre, en

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

17", són el reflex d'une� circunstancies tenses.

4.- La contorsió deIs caps, cap a niveJ.ls superiors, i les acti

tuts extasiants, sewblen finalment clamar justicia.

No, no és posible arribar aquests nivells de similitud, si

no es viuen situacions semblants.

"Davant de 1 "a c c ent u a c i
ó de la violencia, i de l' e s c La t

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

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

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

d'excrements", sinó que va participar a la lluita amb

les seves peces, ..•
" (32) abans esmentades, i contes-

tant a la pregunta formulada per Raillard,
...

de perque �o es va com

prometre, com Picasso ho va fer amb "Songe et Mensonge de Franco,

Miró va contestar:
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"Songe et Mensonge de Franco era possible per a Picas so

perqu� ell era descriptifi, en tant 1ue,jo ••. Tots els -

meus personatges sbn grotescos. si, aquell pot ser Fra�

co. Jo comen�o UL personatge sense pensar en Franco,i

quan acabo puc dir: Aquest �s Franco. Amb tota segure

tat." (33) El to grotesc que al.ludeix Mirb per�, no

s'ajusta massa, al menys a la S�rie que estudiem, que si b� hi ha

algun personatge que s'el pot calificar de jocos o burlesc, l'ex-

pressib general és m�s aviat seriosa.
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13. CONCLUSIONS.-

El codi idiolectal es transforma cronologicament. Els orl

gens morfologics del llenguatge de la Serie, estan ja iniciats

des deIs anys vint. De la confrontació amb els exponents anteriors,
en resulten les següents conseqüencies:

1.- Desapareix la perspectiva.

�

es tan racional, passant a ser més expressiu,

viu i gestual.

3.- La lluna perd l'anecdota de les flames.

4.- La típica i esquematica cua arcajada deIs estels, es redueix

a tres ciliacions del tipus cabellera.

5.- La inclinació ondula�t de la flama en forma de cinta, es re

dueix a u�a ciliació filiforme que parteix d'un nucli. S'inte�si

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 més vivificants.

8.- El sí�bol solar es descarrega de tot .el carregament surreali�
ta i anecdotic per tornar-se més mecanicista o més corpori.

9.- La vagina co el sol, són els signes
,

que mes seqüencies des-

criuen filogenicament, cosa que confirma la importancia que li
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mereixien, O el molt que li preocupaven a Miró, fins a trobar la

conformació justa idiolectalment. El �roc�s general, �s d'allibe

ració, de la carrega narrativa, fins que assoleixen unes caracte

rístiques propiament grafiques i no simboliques.

10.� Els braGos en principi en forma de nances d'amfora, s'ani

ran obrint i estirant, per passar a la posició horitzontal, i aca

bant amb l'actitut enlairada o arborada.

11.- Els organs sexual masculins, en principi irreconegibles, a

la Serie Barcelona s'expliciten, i les carnes despr�s d'un inici

racionalitzador, es sincretitzen organicament.

l2.-Una conseqüencia important morfologicament, �s la correspon

d�ncia estructural de diferents signes iguals de diferent seman

tica,segons el contexto

13.- El nombres no són arbitraris. Fins el 1930, el
'"

numero que

s'implanta en el sistema per estructurar les parts configuracio
nals deIs diferents elements, és el set, orlginant construccions

heptameres, en carrvi en el 1939 es transformen en ternaries i qui
, .

narles.

14.- En general, ere ix l'anamorfisme, la delimitació, la vivifi

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

literatura, la racionalització, i la profusió.

15.- Testimonialment el vincle morfologic
,

mes estret que es dona,

�s amb "El Guernica". El testomoni, �s molt a prop, i el crit,

el plor, l'ensigna d'auxili, ia mirada horroritzant, i els ros

tres colerics, formen el repertori d'una experiencia imborrable.
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16.- DeIs pictogrames se1eccionats, segons l'evo1ució de les tres

dades que es confirmen com a divisories idiolecta1ment, �s a dir:

inicis deIs anys 20, principi deIs anys 30, i fina1s deIs anys

30, amb principis deIs anys 40, podem extreure les segtients con

c1usions comunicatives:

"

1924 1930 1939

SOLS CCRPCSCULARS PLANIMtTRICS VOLUMINOSOS
FLAMIGERS VOLCA.NICS AKTEl\ATS

TESTES APOCALIPTIQUES TOVEKQUES COLERIQUES

l'LLS PRCJECTlJALS T!:rvrIDS DESAFIADOPS

VAGINES RESERVADES CORPORAL� OSTENTOSES
FOLIADES FULGURANTS

ORGANS CORPUSCULARS ENCONGITS DISTENSATS
SEXUAL MAS-

"

CGLINS

EXTRE1'-lITATS RACIONALITZA- MODELADES SINCRETITZA-
INFERIORS DES DES

EXTREHITATS RECLOSES OBERTES ESPLAIEKTS

SUPERIORS
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CAPITOL IV.-
============

PARANGONACIONS MORFOL<JGIQUES 1 TIPOLOGIES PRIMARIEf-;
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0.- INTRODUCCI6.-

L'afinitat morfologica deIs signes, que s'estableix entre

els dibuixos deIs nens i alguns grafismes ri estructures del voca

bulari que Miró empra, són evidents. Aquests nivells de parentiu

morfologic 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

d'alguna vinculació o admiració especial de Miró pel 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 c a n.v i , sí que

pot esdevenir-se un descobriment o una mutació, mitjan�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 més de quinze escoles

entre púb liques i privades que seguien el m e t o d e Mont e s s o r-d , que

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

ter:r;lÍ ta t, l' ariy 1913, ( 3) i que prec on i, tzava la Lrnp o r-t
á

nc ia de

la creació artística del nen entre altres aspectes creatius. Fet

que podría haver incidit en els plantejaments plastics de Miró.

o bé, hem de considerar que aquesta gramatica, és fruit --

d'una capacitat d'abstreure's del �ón per a recuperar el contac

te de la seva infantesa, tal com Arno stern, ens exposa:

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

havent desenvolupat en la mesura de 'la seva madura

ció general els medis d'expressió -el seu llenguatge

plastic- es troba paralitzat davant la fulla blanca
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com un actor que no sap el seu papero Podra retrobar

aquests mitjans? Necessitaría bastant humilitat per

a poder abstreure's del rnó n que ha elabora t i retrobar

el punt de contacte amb la seva infancia, epoca de to

tes les possibilitats.Ha de retrobar el filó de l'ex

pressió espontania. No &s imposible que ho lagri. Xo

obstant, no és significatiu que hagi de renunciar al

control de sí mateix per aconseguir-ho? ( 4

De moment no disposem de proves o dades suficients com per

poder afirmar una hipotesi d'aquesta naturalesa, el que
I

Sl és c ert

&s que el seu proc&s creatiu es produeix sense ruptures, i que

molts deIs signes primigenis estan latents en etapes anteriors

molt més objectuals, com hem �ogut constatar en el capíTol prece

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

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

Així opina Antoni Tapies¿
"El valor de l'obra de Joan Miró, com la de tot gran aE.

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

i l'artista formen un tot. Les seves creencies, les se

ves actituds cíviques, les seves fidelitats, les seves

esperances •.. , sBn també un ensenyament per a la socie

tat ••• ".( 5

Els dos primers epígrafs, versen sobre els vincles caracter�

logics que s'implanten entre grafismes i imatges puntuals de la

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

altresgiren entorn de les parangonacions tipologiques fonamenta-
,

des amb els estudis de l'expressió plastica del preescolar, de --

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

titueixen un fet particular més o menys curiós que hem constatat7

pero que en cap cas no volem pressuposar que Miró s'inspirés en

la representació deIs nens. Són el testimoni d'unes imatges, que

donades �es seves característiques morfologiques, verifiquem uns

nivells destacats d'identificació. Nosaltres creiem que encara -

que es doni com a fet posterior el llenguatge que analitzem, valia

la pena de donar-li l'emfasi oportú, tot i considerant l'anuncia

da capacitat de recuperar la percepció d'estadis perceptius pri

maris, afirmació que en un moment determinat hem suscrit per la

seva contundencia comparativa, pero que creiem que és molt difí

cil anar contra l'ordre ontogenic natural.
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l. - PARANGONAC 16 MORFOLOGICA PRIHARIA 1.-

"

�s caracteristie deIs nens, utilitzar reiteradament unes for

mes determinades, que fan la funci6 de patr6
"Paral.lelament al repertori dispor..ible de formes i es

quemes, el nen desenvolupa a vegades fixacions, caracte

ritzades, segons Mühle (1967), com patrons estereoti-

p a t s
'!

, ( 6 En aquest sentit, constatem tamb� en el -

llenguatge de Mir6, la pres�ncia de traGats que ultrapassen els

seus propis atributs morfol�gics per adquirir a nivell de l'espai

compositiu, la dimensi6 de ritme o de compaso
Despr�s de l'etapa de cor..densaei6 de linies, en el nen, se

n'obre una caracteritzada pel moviment:

"lInes petjades de moviment indeterrrinades es convertei

xen en linies amb direcci6, l{nies rectes, l{n�es zig

zaguejants." 7

"El tatxar línies arr.b altres l{nies és t{pie d'aqueste

�poca. Tot sovint apareixen forITes cruciformes. En la

ereu pura (Grozinger) el nen gaudeix de les direccions

eardinals -vertical i horitzontal- .•• "( 8 És justa-

ment aquesta descripci6 grafica la que respon al gra�isme per ex-

cel.lencia de Mir6, -l'estel linial- i que eompleix a
,

mes a
,

mes

amb la funci6 abans esmentada de patr6. Recordem a la S�rie Earce

lona, si troba present en un 96%.

Altres grafismes de similars característiques, encara que de

menor incidencia, s6n els tres del quadre. El grafisme 1, que ap�

reix en una incid�ncia del 20%, �s un típie esquema linial que -

. tarr¡be' en les representaeions infantils deIs quatre anys,S ol:"¡::; e lX

sigui formant un sol are, o b� dos.ts doncs,una represent�ci6 tam

b� emprada per Mir6, com hem pogut apreciar.
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La conexió dual rectilinia, (grafisme 2),
,

e� de fet
,

mes pri-
mari que l'anterior. Sorgeix als tres anys, orientat horitzontal
mento Sol aplicar-se coro element complementari de les figures fent
la funció de bra�os. Miró l'usa individualment i en sentit verti

cal, principalmente

El tercer grafisme (escalar), que s'obté per l'encreuament
de varis elements com l'anterior, no s'evid�ncia directament en

una etapa infantil, pero
,

Sl independenment fent la funció de tronc
de les figures, en canvi Miró el presenta com a element estructu
ral individual.

Aquests
r

son els tres grafismes que dins de la Serie, oferei-

xent mé� compenetració morfologica, amb els d'etapes inicials de

desenvolupament cronografic.
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2. -
PARANGONACIÓ MORFOLOGICA PRIMARIA 11.-

A uns nivells
,

mes evolucionats cronograficament, cap als set

anys, el nen dissenya les diferents parts del cos, amb un esquema

tisme digne de considerar, pel grau de parentiu morfologic que -

s'estableix en les mateixes parts mironianes.

En primer lloc, l'ull, si ens remuntem al 1924, Mirb, el re

resenta sense parpella i amb tres raigs que surten de la pupil.la.

Curiosament, el nen tamb� t� l'idea de representar el fenomen de

la visib mitjan�an els raigs. Daucher ens explica l'experi�ncia de

la seva filIa:

"La meva filIa de tres anys i mig va trotar una fulla de

paper que tenia dibuixats una serie de rectangles, a ca

da un deIs quals hi va col.locar una s�rie de raigs.

Preguntada per allo, va dir que es tractava de fines

tres per medi de les qUals es pedia mirar."C 9

Els nens de set anys, el representen amb unes par'elles lan

ceolades i remarquen les formes orbi¿ulars de le� pupil.les de tal

manera que es pot confondre amb els de Mir6.

Els pitams sbn expressats voluptuosament,i els mugrons dest�

quen per l'emfasi circular i el tamany, de-la mateixa manera que

ho fa en Mirb.

Tal com va senyalar Meili-Dworetzki, referint-se als caps de

figures
fI
••• en a i xó t arnb e hi _juga un important paper el fet que

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

pi el primer lloc en la per�epcib infantil." 10) És

logie considerar-ho en el cos huma, dones el cap té unes propor

cions considerables en relacib a la re�ta del coso Pero és que -
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aquest tipus de percepció, tant el nen com el mateix Miró l'apli

quen igualment a les figures d'animals. L 'ocell, per exemple,

apareix aquí amb un cap voluminós, com en les figures anomenades

"cefalopedes" (primera forma de representació del ser huma).

Una de le� parts del cos
,

mes oCL:ltes, són les matjes, que

Miró representa mitjanGant la forma de cor invertida, és també

se�blanment representada pel nen, figurant l'ocertura de l'anus

entre mig deIs lobuls amb una importancia considereble i paral.l�
la.

En el cas de les extremitats inferiors, si descartem el ti

p�s de pal i punt que es dona als quatre anys, de la mateixa ma

nera que als �uarant -sis de Miró, podem afirmar que als set any�
el nen va m�s enlla que Miró, en el sentit que distingeix els

cinc apendix deIs dits, mentre que Miró, no ho fa en cap cas, en

cara que ho faci alguna vegada amb les manso
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3.- PARA�GONACI6 TIPOLÓGICA PRIMARIA I. (5-7 ANYS)

LeE parangonacions tipologiqueE que iniciem en aquest epígr�
fe, són fetes socre mostres de dibuixos de nens, arxivats en la

Rhoda Kellogg Child Art Collection de la Golden Gate Kindergarten

Association de San Francisco, segons un diposit d'aproximadament

un milio de ¿ibuixos, i extrets de la publicació:"Analisis de la

expresión plástice del preescolar", de R. Kellogg

Les figures filiformes, anomenades també figures de pal, per

estar configuraces per tra�ats rectilinis,

caracter primari, pero:
"L'ho�8 fet de pal, -segons R. Kellogg- contrariament

hi atribueix un

a la creen� popular, no és una versió primerenca d'una

figura humana, ni éE molt com�. En la meva opinió,

s'apren al voltant dels cinc o sis anys copiant el tre

ball dels adults o d'altres nens que ho �an apr�s

d'ells. Pot ser també una reducció o abstracció espon

tania dels no�brosos sers humans que coneix el nen."

( 11) Considerant aquest criteri, no és d'extrenyar, el

vincle morfologic que ens transmeten les figures de Miró i les

dels nens.

Per altm banda, podem constatar, que si bé el nen ¿esenvolu

p& patrons estereotipats, tal com hem 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 eEquemes formals

basics que determinen en el fons patrons virtuals. Aixi s'expli

quen les figures d'encaix circular i de predominancia triangular.

LeE primeres estan estructurades radialment, és a dir, les

extremitats es disposen entorn d'un nucli troncal de tal manera
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que es poden circumscriure dins d'un cercle.

Paral.lelament hi ha un tipus d'estructura que rnostre la for

ma triangular, que s'obt� per l'uni6 horitzontal de les rectes

convergents (que fan d'extremitats inferiors i tronc alhora), uni

des directament al cap, o b� a partir del triangle, al qual se li

adossen les extremitats. Cal destecar l'absencia de coll, en a�ues

ta etapa, i de les extremitats superi6rs de vegades, tal com Dau

cher ens confirma: "Tot sovint que¿en sense reflexar bracos i -

mans ,,( 12), aixi com la sintesi esquemAtica puntiforme deIs peus.
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4.- PARANGONACIO TIPOLOGICA PRIMARIA 11. (4-7 ANys1

'"

Un deIs al tres aspectes comuns dlalgunes figures de Mir6 i

deIs nens, �s el carActer asexuat. Segons Kellogg:

"Els elemel!ts anatomiCE que dibuixen els nens s6n els

pits, el penis, els cabells i l'embaras. Encara que els

nens puguin veure i con'eixer -1 ' anatomía de l' home í de

la dona, certament no es fomenta entre ells -potser ni

sells ho permet- el desig de reproduir els signes carpo

rals del sexe, amb excepci6 d3 la llargada deIs cabells.
1

Es estrany 91 dibuix d ur penis en part -sens dubte- -

pel tabú deIs adults " ( 13}

Aque s t no � s ev í.den tmen t, el c a s de �1iró, que c om :'1EJJl pogut apre

ciar s6n nombroses les figures fal.liques i encara molt m�s les -

del sexe femení. Pero
,

Sl, 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 eemen'

tades.

Contrariament, quan les condicions de l'entorn semblen propí

cies, veiem que el nen es capa� de sublim�r els impulsos com Mir6

ho fa mitjan�ant la tend�ncia erectiva d8ls sexes, normalmente

Schuster, ens comenta un Cas que il.lustra el proc�s esmentat, in

format per Kramer (1.975)
"

. . . entre un grup de nens s'origina una ferot,ge compe-

tencia per veure qui era capa� de modelar amb fang el p�

nis més gran. L'habitació va quedar totalment desfeta i

va haver d'intervenir la professora per acabar aquell

succ
é
s !", (14)

"La barreja di impulsos agressius i sexuals va ser subLí,

mada mitjan�ant una representació simbolica, cap a una -

forma de conducta socialment valorada. " (15 )
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En el procés creatiu del nen sorgeix també un tipus de figu
res sense braGos. Paral.lelament, Mir6 mostre figures similars,
caracteritzades per la forma de bust, en les que destaca la for

ma del cap sobre d'un suport rectangular ° triangular rectilinis,

que pot ser conseqüencia d'una reducció esquematica en el cas de

Mir6, per� en canvi, les figures deIs nens mostren un tra9at molt

rudimentari per considerar-les més o tan evolucionades grafica-··
mento El fet de l'absencia de braGos i mans és interpretat per

Daucher:

"
.• participen tan del procés creatiu, que pel que es

veu la seva objectivaci6 representativa resulta la més

di f i_ e i l. S e ' 1 s h i ob1 ida pe rque ,en e 1 m°me 11.t d I� dib u i -

xar, la seva existencia no és c ons c i ent s

" ( 16) En aquest

sentit, constatem que Mir6 és molt sohri també, alhora de repre

sentar mans i braGas.

(om a contraposici6, hi ha altres figures que enarDoren

unes mans solars radiants, que semblen voler manifestar vigoria,

i que es donen naturalme�t, en un nivell molt més evolucíonat

del procés creatiu (6-í anys). Aquí �lir6, també mo s t ra l'esquema

palmiforme semblant, al que manifesten els nens.
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5.- PARANGONACIÓ TIPOLOGICA PRIMARIA III. (4-7 ANYS)

L'emfasi. l'accentuació, la deformació o exageració de dife

rents punts o arees del cos constants, que superen el convenciona

lisme formal-proporcional del cos, ens porte a considerar l'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 inmediato Aqueste

elecció no ve determinada per la complexitat de l'ob

jecte, sino per l'interes que desperte en el nen. Per�

aquest interes no es dirigeix a l'especte formal, ja

que en aq�est cas l'adult hauria de reconeixer tamb�

en el dibuix, l'objecte representat, el que, malgrat

tot, no passa; el nen, més bé, esta unit a l'objecte

representat en una forma emocional." ( 17 ) Per aquest

motiu, segons on se centra el seu interes de l'entorn o de les

persones que l'envolten, a la vegada que va assolint nivells --

d'aprenentatge i de maduresa per tant superiors, representara -

les figures d'un tipus o d'un altre, destacant un aspecte o un

altre. Aquestes variables tipol�giques, són presents en els per

s�natges de Miró. Veiem-ne al tres exemples:

Cap als 5-7 anys, hi ha un predomini del cos envers el cap,

que reste insignificant (d'agulla) per contra de la preponderan

cia de la resta del coso Miró, té caps d'agulla amb cossos on sem

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 al lo que es

considera m s important. En un primer nivell, els caps no són ex

pl{cits internament. De mica en mica, aniran formalizant i donant
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expressió al contingut. Miró, té autentica obsesió pels caps, que

a vegades slimposen com a centres de la composició �lobal. El que

passa, és que per la seva condició d1adult, té la capacitat de

considerar interessos contraposats alhora, sigui per necessitat,

o bé per extrategia compositiva, fent cohabitar en un mateix es

pai temporal, caps d1agulla, caps grossos, figures filiformes,

figures sense mans, amb altres de grans palmells, etc. etc.

Si bé, en llepigraf 1, hem considerat les figures filiformes,

com a exponen d1un inici d1abstracció primaria, tenim com a con

traposició unes figures, en el que els cossos són modelats per m�

di d1un contorn
" .

unlC. També aqueste variable estructural, es dóna

en el repertori deIs personatges de Miró.
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6.- PARANGONACIÓ TIPOLOGICA PRIMARIA IV. (4-8 ANVS)

Quan el centre d'interes, gira entorn de l'altura de les pe�

sones, fa que es vegin més altes del compte. No oblidem que el -

punt de vista del nen, per la seva reduida estatura, li fa perce

bre l'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. Mir6, sense que pugui justificar el

punt de vista esmentat, igualment manifesta l'augment d'al�ada,

expandint principalment el torso

Segons R. Kellogg:

"La figura humana mandaloide encaixa pefectament en un

cerclecreuat, amb cap, bra�os 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 binario Característica tipologica aquesta, que reque

reix una visi6 frontal de les figures, i que �ir6 satisfA.

El personatge de la litografia 8-20, que acompanya l'agrupa

ment de figures mandaloides o 'd'equilibri binari, és de les po

ques que mostren els bra�os caiguts. A la vegada, el nen també

els extén d'aquesta manera, quan vol evocar el Sol, encara que

Mir6 evoca més avial lliurament.

Les figures d'estructuraci6 radial, comporten un contorn -

circular impllcit, que explica les distorsions. Aquest tipus de

figures s6n anomenades per Kellogs baIlarines (19 ), per la

suggerencia a la dansa. Pero a nosaltres ens ha cridat l'atenci6,

l'actitut expansiva, elevo da deIs bra�os, i especialment l'ingra

videsa, espectes tots ells, tan tipics de Mir6.
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7.- PARANGONACIÓ TIPOLCGICA PRIMARIA v. (4-7 ANYS)

L'origen del primer dibuix infantil, després de les corresp�

nents etapes del gargot, es manifesta per medi del diagrama oval,

amb les respectives variables que aquest permet. La primera for

�a tancada vol expressar, o millor dit sintetitzar la figura sen

cera, que pot encaixar també dins d'altres patrons formals basics.

Posteriorment li creixeran apendix i se li agregaran elements ex

plicitius, segons l'atenci6 o preocupaci6 que despertin en el nen

els diferents sentits.

El cas
,

es, que els rostres de Mir6, si bé encaixen dins ---

d'uns esquemes morfologics basics molt més clars, com hem pogut

veure en el corresponent analisi del primer capitol,
, ,

a mes a mes

encuadren amb el diagrama deIs rostres dels nens de 3 a 4 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 més 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 bra�os alhora, mentre que Mir6, en aquesta disposici6

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 bra�os de Mir6 apunten cap a dalt, cosa

que rarament fa el nen, si no és en les figures radials, tal com

considerat en l'anterior epigraf, i encara molt excepcionalmente

Aquesta particularitat dlreccional de les extremitats supe-

riors de les figures mironianes, és l'única que hem constatat,

que es contraposi de les expressions tipologiques del neno
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8. - HIPOTESI MORFOG!?:NICA.-

En el dibuix infantil, varis psicolegs i pedagogs han espe

culat sobre l'ordenaci6 grAfica segons l'evoluci6 deIs diferents

caracters. Dintre de tot, les probabilitats de fixar un ordre co

herent del llenguatge grafic del �en, es pot copsar bastant b� en

el sentit que es pot medir en el temps, les corresponents tran�
formacions. Tot i aixi, sembla improbable poder definir un model

evolutiu e xa c t e , Per a lograr-ho s' exig iria un seguiment Ln d í.v í.du a

litzat, profund, que abarqu�s la totalitat de la producci6 gra-
fica del nen.

R. Kellogg,ha organitzat a partir deIs primer gargots, unes

gestalts representan�i'evoluci6 probable de les figures humanes.

( 21 ) Ens els estudis filogenics del segon capitol, hem pogut -

constatar els antacedents d.' alguns grafismes de Mir6, que s' orig.:!:_
nen en la decada deIs vint i primers anys trenta,elAque ens per

met determinar un cert ordre d'aparici6 en el procés.

Si considerem globalment els diferents nivells de parangona

ci6 tipologica i donats els estrets vincles morfologics que s'es

tableixen, podem comprovar una vegada m�s que els nivells evolu-

tius que proposa Kellogg s'ajusten bastant als nivells d'apari-
ci6 cronologica deIs diferents caracters grafics de Mir6. DeIs o�

ze nivells caracterologics definits, els quatre primers es donen

intercaladament o s'interrelacionen entre si formant un bloc, que

queda constituit per elements grafics que podem anomenar autonoms,

més b� simples. La resta de nivells, formen un bloc m�s complexe

d'estructuraci6. En sintesi tenim els segijents nivells:

1.- Tra�ats gargotejants: clarament manifestats mitjan�ant les -

textures, sinonimes d'alguns gargots infantils. Tamb� deIs gra

fismes que hem anomenat mixtes per la indefinici6 objectual, i a

més a més els ideogrames.
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2.-Grafismes geometritzants: primers esquemes grafics d'encreua

ment, radiació, i els més polem�cs, obtinguts per la conexió bi-
'f

puntiforme, conseqüencia d'haver seguit un procés molt accentuat.

3.- CombinaciOns i estructuracions: caracteritzats per grafismes

més mobils i per estructuracions d'origen objectual, pero trans

formades de tal manera que ha perdut el caracter significatiu,

en alguns d'ells.

4:. - Figures expansives: compostes per elements que d' alguna man c

re estan previstos d'apendixs, a vegades naturals, a vegades arti

ficiosos, i a vegades simbolics. 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

lletapa de les cares i figures solars deIs infants.

6.- Figures humanes fonamentals: de caracter filiforme que corres

ponen a les de tipus de pal infantil.

7.- Figures filiformes: més evoluéionades i que capten les tres

par�s del cos: cap, tronc i extremitats.

B.-Figures acotades: o figures tipus bust, sense bra�os, que tam

bé es donen en una etapa infantil.

9.- Figures corpories planes: en les que hi ha un domini
�

mes equi

librat de la magnitud de les diferents parts del cos, delimitant

clarament unes arees.

10.- Figures amb atributs: on els signes externs adquireixen una

forta significació, basicament centra� en els sexes.

11.- Figures de generació global: que ultrapassen la bidimensio

nalitat delimitada per parts o arees, per passar cap a una estruc

turació global pér generació contínua linial en l'espai.
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9. - cONcLesloNs.-

Sense pretendre l'exist�ncia d'una influ��cia directe amb

l'idiolecte del nen, pera si una atracci6 o captivaci6 probada per

la co�servaci6 de dibuixos de la seva filIa Delors, en els carnets

de notes de l'any 1932. Aquesta descoberta significa quelcom m�s

que admiraci6, i investigar l'abast de les seves conseqti�ncies,
�s encara un problems pendent, pera de moment nosaltres podem --

assegurar un determinat tipus d'infer��cia de l'ideolecte esmen

tat, aixi com tamb� d'altres com podrem ve�re m�s endevant. De mo

ment podem apuntar el segtient corol.lari.

1.- L'exist�ncia de signes propiament primaris e� el seu idiolec

te:

2.- Encara que sense el ccncepte semantic d'alguns signes, el nen

engendra paral.lelament, estructures id�ntiques.

3.-Aquesta correspo�d�ncia morfolagica s'inicia ja als tres anys

de vida, i continua fins els set, on pels resultats de les imat

ges, hom ta de pensar amb una paral.lela visi6 espaial i formal

planim�trica deIs cossos.

4.- Els e s que Le t s o esquemes e s t r-c.c tu r-a Ls de les etapes infantils

que defineixen diferents tipologies, encaixen amb el mateix carac

ter sincr�tic i configuracional.

5.- Els trets d'aquestes tipologies que �em recapitulat
,

son les

senyals segtients: la filiformitat, l'encaix circular, la confor

maci6 basica triangular, la minima expressi6 de les extremitats�

la magr..ificac i6 de les testes, la mu tilac i6 d e Ls b r-a c o s , l' asexua

litat d'un sector de figures, la radiaci6 solar de les mans, la
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dilatació deIs troncs, l'unificació de les parts del ces form&nt

"'un tot, els caps d'agulla, l'allarguissamep_t dels eE:quelets, i -

l'eE:tructuració radial de les parts del coso

6.- Tanmateix ,podem identificar l'actitut deIs bra�os, fins el

nivell horitzontal, disposició típica de l'idiolecte del nen, en

canvi aq�esta no passa al nivell enlairat o arborat vináicant de

Miró.

7.- La hipotesi d'una influencia idiolectal, resulta tacita a ni

vell d'imatges, i la correspordencia, a m�s de les senyals esmen

tades, carologica, fa que les diferents configuracions es puguin

classificar tipol�gicament, i una vegada m�s la ide�titat comra

reix segons cadascuna de les etapes evolutives del llenguatge del

preescolar.
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10. - NOTES. -

(1) PORCEL, Ba1tasar:"Joan Miró o l'equi1ibri fan t
á

s t
í

c v Serra -

d'Or, Ba�celona, Any VIII, nº 4, l5-IV-66. Pago 45.

(2) MIRÓ, Joan i altres: Joan Miró: Anys 20, Mutació de la rea1i

tat, Fundació Joan Miró, Centre d'Estudis e'Art Conterr.

porani, Barcelona, 1983. Pago 109. Cataleg 90e Aniversa

ri.

(3) VALLtS, Edmon: Historia grafica de la catalunya contemporania

1888-1931. Edicions 62�arcelona, 1976. Pago 277.

(4)STERN, Arno: El lenguaje plástico, Estudio de los mecanismos -

de la creación artistíca del nifio, Kapelusz, Buenos Ai

res, 1965, Pago 36-37.

(5) TAPIES, Antonio: "L'ensenyament de Joan Miró", Joan },liró: --

Anvs 20: Mutació de la realitat, Fundació Joan Miró,

Barcelona, 1983. Pag.12. Cataleg del 90e Aniversari.

(6) SCHUSTER, M. i BEISL: Psicologia del arte, Blume, Barcelona,

1982, Pago 163.

(7) DAUCHER, Hans: Visión artistica v visión racionalizada,

Gustavo Gilí Barcelona, 1978. Pag, 104.
,

(8) Idem. Pago 104.

(9) Idem. Pago 106.

(10) Idem, Pag.106.
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los directament amb els de Miró, i descobrir la

de parangonacions desenrotllades, amb les seves

ponents identificacions,

... .

serle

corres-

(12) DAUCHER, Hans: Visión artistica V visión racionalizada,

Gustavo Gili, Barcelona, 1978. Pago 106.

(13) KELLOGG, R.: Análisis de la expresión plástica del preesco�

lar.( Traduce ió de Diorki ), Cincel, }ladrid, 1979. Pag.
181.

(13) SCHUSTER, M. i BEISL, H.: Psicologia del arte. Blume, Barce

lona, 1978. Pag. 66.

(14) Idem. Pago 66.

(16) DAUCHER, Hans: Visión artistica y visión racionalizada.

Gustavo Gili, Barcelona, 1978. Pag, 106.

(17) SCHUSTER, M. i BEISL, H.: Psicologia del arte. Blume,

Barcelona, 1978. Pago 162. Segons Volkelt, 1962.

(18) KELLOGG, R.: Análisis de la expresión plástica del preesco

lar. (Traducció de Diorki ) ,Cincel, Madrid, 1979. Pago

116.
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�arJ Traducci6 de Diorki), Cincel, Madrid, 1979. P�g.
189.

(20) Idem. P�g. 172.
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O._INTRCDCCCIÚ.-
.'

Si fins ara ens hem mantingut diferits de la relaci6 existent

entre les maquetes del 1939, i les proves d'estat o el tiratge del

1944, awb els ccnseqüe�ts interrogants sobre l'escala de tr�sp�s
,

d'ambrios nivells, i po��bles variables o transf6rmacions entre els

primers dibuixos i les impressions, a l'accedir aJ.s arxius de la

Fundaci6 Mir6,se'�s han aclarit
,

les incognites. De totes maneres,

i gr�cies a la puLlicaci6 d'alguns car�ets in�dits, a priori, hem

pogut fer una inc�rsi6 a la filog�nia mcrfol�gica deIs signes 1

deIs ear�cters gr�fics m�s destecats. Referent a la S�rie, en

aquest sentit, semtle no existir cap carnet o� poder apreciar el

ft',t o la f a s e projectual c orn en mol tes al tres cree.cions, ent r e- --

elles per e x emp Le les pintures "El p a g
é

s c a t a Lá " 1923-24, "La mig

diada" 1924, "Interiors h o Larid e s o s
" 192.8, "Re tr a t d l

un a cama en

1820" 1929, "La reina Llulsa de Pr-ns i a " 1929, "Le. Forr.arina" 1929

o varies pint�res (lel 1933 extrates de ccllages preliminars; deIs

quals es eonser�en dibuixos preparatoris i reflexions que perme

ten percetre millor el fet pl�stic. Tam�oc hi ha altres rEfer�n

eies escrites que e�s p�g�in aportar i ampliar les dades,q�e les

propies de les maq�etes del 1939.

Davan t dones, de la manca d ' informaci6 pr
é

v i.a , teuJ.nt en

eompta la magnitud de la Serie, els antecedents existents de tes

timonis gr�fics d'altres obres contempor�nies, ccm les esmentades

de meno r dimensi6, dona t el c a r
á

c t er previsor i an t ie ipador de

Mir6, recorrlem l'anotaci6 del seu quadern:

"G'na vegada dibuixades, i després d'una llarga tempora

da de fer-les reposar, dibuixar-les jo, per� d'una man�

ra ben lliure, simplificant formes, i enriquint-les poe

ticament." (1 ) És a dir c'avant d'un temperament tan rr.i

nuc .i
ó

s , re su 1 ta e s trany que no hi h a g i.n més r-« f e r
é

nc ies "el L re r.n a
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50br� u�a obra de tal envergadura.

Tot i aixf, hem pogut constatar que el tamany de les maquetes
�s id�ntic a les de les prevEs d'estat, do�es van ser calcades

direetament per passar-les a la pedra litogr�fica, i despr�s impr�
ses en paper Torres Juviny� al Taller Miralles de Barcelona. Les

maquetes 8-42, 8-43 i 8-48 no es troben en els arxius esmentats, i

les 8-24, 8-30, 8-34, 8-37, i 8-45 el seu estat �s precari, trobant

se algunes d'elles esquin�ades.

Les maquetes tot i ser calcades, algunes d'elles, difereixen

bastant del resultat impr�s. En resum les difer�ncies focamentals

entre les maquetes del 1939, any en que Mirb es trobava 2 Varengu�
ville, i per tan hem de supasar que les va dibuixar en aquesta ciu

tat, i les proves d'estat del 1944, sbn les segtients:

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, aixi cc� les d'un

anagrama d'Anclraix, i car�cters gr�fics pULtiformes, i zones sen

sibilitzades texturalment, en el tiratge �ueden alleugerits.

3.- �lo1ts deIs ideogran:es de les maquetes densos i grc.t xu t s (�¡'-('"!1-

te!! en el tiratg� �iliformes, aixi coro tamb� n'apareixen de nOlla

que sb� inexiste�ts a les maquetes.

4.- En general la intensitat deIs tra�os i la tonalitat deIs om

brejats i textures, a les maquetes resulten empal.lidits, mentre

que e� el tiratge sorgeixen ��s intensificats.



l.-CONTRAST D'AMBITS.-

Nº.Lit. MAQUETA DEL 1939 PiE. 1 TIRATGE DEL 1944

8-1 -Mant� la identitat deIs al-Manca emrremta central

_ Ideo grame s morf'o logic amer. t tres signe s gro. f ic s .

diferents.

8-2 -Impressi6 d'una partitu
ra a la part inf'erior
dreta.

-Impressi6 de l'anagrama
d'Andraix a la part su

perior esquerra en posi
ci6 vertical.

-Tant la impressi6 de la

partitura com del anagrama
d'Andraix, s6n practicament
.ina p r-o c i a b Le s.•

8-3

-Figlires inferiors ombrej� -Sen�e omLrejar.
des.

-Impressi6 d'una partitura
a la part central.
-Sense ideogrames entorn

del centre.

-Sene€' impressi6 de la par
titura.
-Amb ideogr¿mes er.torn del
centre

8-4 -Sense empremtes.
-T'e x t o.r e s suaus i s ub t a 'l s

-Amc empremtes.
-Molt marcades i intenses.

-Transformaci6 �orfol�gica
de l'únic idecgrama.

8-5 -Mant� la identitaT deIs ca

racters gro.fics i ccrr.posi
tiue.

8-6 -Sense emprerr.tes.
-Ideogrames a punta de

pinz�ll,grGixuts.

-Amb empremtes.
-Ideogrames linials filifor-

mes.

8-7 -Sense empremtes.
-Contorns marcadament

tejats.
pu!!,

-AmI:: empremtes.
-Puntejat del contorn

discreto

,

rr.e s



LITOGRAFIA 8-2

MAQUETA DEL 1939

63'5 X 44 cm.

?/E 1 TIRATGE DEL 1944
70 X 53 cm •
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LITOGRAFIA B-3

MAQUETA DEL 1939

63'5 X 46'5 cm.

PiE 1 TIRATGE DEL 1944

70 X 53 cm.
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LITOGRAFIA 8-6

MAQUETA DEL 1939

62'5 X 47'5 cm.

. :--

PIE 1 TIRATGE DEL 1944

70 X 53 cm •



Nº.Lit.
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MAQUETA DEL 1939 PiE. i TIRATGE DEL 1944

B-8 -Fons deIs rostres,amb
textures linials.

-Fohs general insensible.

B-9 -Fons de les figures amb

textures molt marcades.
-Textures m�s suaus i ombre

jat m�s intens sota l'ull
i a la zona de la cua de

l'ocell.

B-IO -Textures abunrla�ts i
marcades.

r

mes-EL general
turE"s.

de t ex-

B-ll -Linies convergents a

l'interior del rostre

gran.

-Sense linies conv�rgents,

-Els altres signes mantenen

la identitat deIs caracters

B-12 -Figures amb fons sensi
bilitzats en linies ver

ticals.

-Desapareix la textura, re

sultant en general, m&s net

8-13 -Fons de les figures late

rals, amb textures recti

linies.

-Amt textures circulars i
,

mes suaus.

8-14 -La textura i ombra del

fons de la part esquerra.
molt clara.

-Textura i ombra deIs fcns
de la part esquerra, molt

inter:ses.

8-15 -Fons amb textures marca

des

,

mes suaus,

general més
resul
neto

-TexturE.-s
tap-t en
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LITOGRAFIA B-8

VLAQUETA DEL 193·9

61 X 44 cm.

(

1*

PIE 1 TIRATGE DEL 1944
70 X 53 cm.

..':.--
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LITOGRAFIA B-I0

MAQGETA BEL 1939

70 x 50 cm

PIE 1 TlRATGE DEL 1944

70 X 53 cm.
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'1

LITOGRAFIA B-12

MAQUETA DEL 1939

61 X 46 cm.

PiE 1 TIRATGE DEL 1944

70 X 53 cm.

)
/

/
(¡)
-,__/

_ \/ .:

1]\



"

321

"

LITOGRAFIA B-13

MAQUETA DEL 1939

61 X 45 cm.

PIE 1 TIRATGE DEL 1944
70 X 53 cm.
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NQ. Lit. MAQUETA DEL 1939 PIE. i TIRATGE DEL 1944

B-16 -Configuraci6 d'ocell al

mig de les dues figures
centrals.

-Configuraci6 substituida

per un ideograma abstracte

B-17 -Fons texturitzat inten
sament.

,

mes-Fons neto

B-18 -Fons de les figures om

brejats.
-Anagrama circular a l'inte
rior del rostre del perso
natge de la dreta.

-Fons ombrpjat en p�rt.
-La figura central es subs-
tituida per un ideograma.
-L'anagrama desapareix.
-Hi ha nous ideogrames.

B-19 -Rastre amb guixades.
-Tra�ats empal.lidits.

-Rostre sense guixaces.
-Tra�ats intensos.

B-20 -Fons sensibilitzat amb

texturE's

-Fans sense sensibilitzar

B-2l -Mant� la identitat deIs

signes.
-Varia la textura del fons.

B-22 -Textures suaus i pal.lides -Textures molt marcades i
evidents.

-Mant� la identitat del siK
nes.



LITOGRAFIA B-16

MAQUETA DEL 1939

60 X 44 cm.

323

PIE 1 TIRATGE DEL 1944
70 X 53 cm.



LITOGRAFIA E-18

MAQUETA DEL 1939

62 X 46 cm.

321

PiE 1 TIRATGE DE3 1944
70 X 53 cm.



Nº.Lit. MAQUETA DEL 1939 PiE. i TIRATGE DEL 1944

B-23 -Sense empremtes.
-Contorn gruixut de la

meitat inferior de la

figura principal.
-Figura inferior esquerre
contornejada puritiforrne
mento

-Amb emprerntes.
-Supressi6 de l'esmentat

contorn, restant nom�s fi
lifcrme.

-Empal.lidament del contorn

puntiforme.

-Ideograma superior transfoE
mat morfologicament.

B-24 -Estat del süport: esqui�
c;:at.
-Contorns puntejats.
-Contorn rastre figura in-

ferior esquerra: pLLtejat.
-Amb empremtes a la banda

dret a ,

-Textures es�uitxades.

-Contorns filiformes.
-Contorn mateixa figura,
transformat filiformamert.
-Sense empremtes.

-Sense textures esquitxades.

B-25 -Fans general sensibilitzat
-Sense ideogrames. -Amb idecgrames.
-Sense textures formant ne- -Textures fcrmant nebulo-

buloses.
-Perfil de formes, preciso

ses.

-Perfil de formes
,

mes im-

-Contorn delimitat de

l'ull.

p r e c Ls ,

-Centorn inferior de l'ull,
escorregut.

B-26 -Sense empremtes.
-Figura inferior dreta de

base triangular i testa
amb baca de beco

tJ
CII

-Ideogrames densos i grui
xuts

-Amt ernp r-e nrt e s ,

-Transformaci6 a ts t r-ac t
í

t-

zant de la figura esmenta

� �-
�

-Ideogrames filiformes.
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LITOGRAFIA B-23

MAQUETA DEL 1939

63 X 47'5 cm.

PiE 1 TIRATGE DEL 1944

70 X 53 cm.
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LITOGRAFIA B-25

}1AQUETA DEL 1939

63 x 49 cm.

PIE 1 TIRATGE DEL 1944
70 X 53 cm.
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LITOGRAFIP B-26

MAQUETA DEL 1939

63 X 47'5 cm.

�,,'. \'VI. �

328

PIE 1 TIRATGE DEL 1944
70 X 53 cm.
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MAQUETA DEL 1939 PiE. i TIRATGE DEL 1944
""

B-27 -Sense empremtes. -Amt, emp r-e m t e s ,

-Manté la identítat deis si�
nes.

B-28 -Sense emprerr.tes.
-Idecgrames der.sos i grui
xuts.

-Amb empr�mtes.
-Ideogrames fÍliformee.

B-29 -Manté la identitat deIs ca

racters gr¡fic� í composi
tius.

B-30 -Suport bastant deteriorat.
-Sense ideogrames.
-Sense textures.

-Sense interferEccía de la

textura en el rostre del.

personatge femení.

-Amb ídecgrames.
-Amb textures.

-Amt, ínterferfencia de la t.ex
tura en el rostre del ¿el
mateix perscnatge.

8-31 -Sense empremtes. -Amb empremtes.
-Varíacíons deIs ídeogrames.
-Textures més ínitenses.

8-32 -]l}ismínució de la initensiitaf,

general de les texitures ..

B-33 -Rastres ombrejaits.
-Br-ac esquerre de1 pE'rso-

natge femení, ombrejat.•

-Rositres neis.
-lBIra� esmel!l1.itat: 11 sense (()'Imbr..!.
jaro
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